PROTOKÓŁ NR XIX/2011
z XIX sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu  27 października 2011 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1


Początek obrad godz. 900
W sesji udział wzięło 34 radnych.


Lista obecności stanowi załącznik nr 1a  do niniejszego protokołu.



PUNKT 1

SPRAWY REGULAMINOWE


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziewiętnasta Sesja Rady Miasta Gdańska, zaczynamy obrady, witam Pana Prezydenta, Wiceprezydentów, Panią Skarbnik, witam serdecznie Panów Dyrektorów, szczególnie Radnych witam, witam przede wszystkim wszystkich gości dziś obecnych, Pan Komendant Straży który jest również z nami. Szanowni Państwo nie przewidujemy przerwy dzisiaj bo porządek jest taki że jeżeli sprawnie to zrobimy to bez przerwy nam się uda i powinniśmy sprawnie tą sesję odbyć.

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i ładu Publicznego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska – druk 351

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i ładu Publicznego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów, wszystkie projekty będziemy głosować osobno.

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku projektu uchwały w sprawie opinii na temat ustalenia granicy Portu Morskiego od strony lądu – druk 366.


Wpłynęła autopoprawka do druku  348 – pkt 5, ppkt 10,


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Szanowni państwom zaczynamy od druku 351 włączenie  wniosku Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska do porządku obrad. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem druku 351 do porządku obrad?


Za				-   30
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 351 będzie w punkcie 4 A.


Teraz przechodzimy do statutów. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Śródmieście – druk 352. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   29
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 352 będzie w punkcie 29.



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny – druk 353. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 353 będzie w punkcie 30.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny – druk 354. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   27
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Druk 354 będzie w punkcie 31.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo – druk 355. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Druk 355 będzie w punkcie 32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Chełm – druk 356. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 356 będzie w punkcie 33.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Jasień – druk 357. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   28
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 357 będzie w punkcie 34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Oliwa – druk 358. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   28
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 358 będzie w punkcie 35.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Orunia – Św. Wojciech – Lipce  – druk 359. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   29
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 359 będzie w punkcie 36.

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Przeróbka – druk 360. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   31
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 360 będzie w punkcie 37.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Siedlce – druk 361. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   30
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 361 będzie w punkcie 38.

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Stogi – druk 362. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   28
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 362 będzie w punkcie 39.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Ujeścisko – Łostowice – druk 363. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   25
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 363 będzie w punkcie 40.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla VII Dwór – druk 364. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   31
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 364 będzie w punkcie 41.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Zaspa - Młyniec – druk 365; Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   27
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     2
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 365 będzie w punkcie 42.

Mamy wszystkie statuty przegłosowane.

W tej chwili przegłosujemy projekt druku 366 to jest w sprawie ustalenia granicy Portu Morskiego w Gdańsku od strony lądu. Kto z  pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad?


Za				-   30
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     2
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Druk 366 będzie w punkcie 4, ppkt 12A.


1. Sprawy regulaminowe
      - otwarcie sesji

2. Komunikaty:
     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska;
     - Prezydent Miasta Gdańska 

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwała w sprawie wyboru łaników do sadów powszechnych                 na kadencję 2012-2015 (druk 326)

4A. Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury                        i Promocji Rady Miasta Gdańska (druk 351)

5. Uchwały:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040 (druk 343),
	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok (druk 344),
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 337),
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 338),
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 339),
w sprawie opłaty targowej (druk 342),
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk 340),
uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 341),
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w Gdańsku (druk 327),
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna w mieście Gdańsku (druk 348) + autopoprawka,
	o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 304),
	o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne – rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku (druk 329),
12a) w sprawie opinii na temat ustalenia granicy Portu Morskiego od strony lądu (druk 366),
	w sprawie nadania nazwy (Plac Dwóch Miast) (druk 220),
	w sprawie nadania nazwy (Rondo Metropolii) (druk 334),
	w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 330),

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, dla Gdańskiego Towarzystwa Wioślarskiego ,,GEDANIA” (druk 335),
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 295),
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 328),
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej (druk 345),
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (druk 331),
zmieniająca Uchwałę Nr IX /107/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011roku w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 323),
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 346),
w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012 (druk 332),
w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok” (druk 333),
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012 (druk 336),
zmieniająca uchwałę  Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011 (druk 347),
w sprawie połączenia Domu Integracyjno – Rodzinnego placówki socjalizacyjnej w Gdańsku i Grupy Usamodzielnienia – filii Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej w Gdańsku (druk 349),
	w sprawie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej z siedzibą w Gdańsku w placówkę interwencyjną (druk 350).
w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Śródmieście (druk 352).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny               (druk 353),
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (druk 354).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo (druk 355).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Chełm (druk 356).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Jasień  (druk 357).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Oliwa (druk 358).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Orunia – Św. Wojciech – Lipce  (druk 359).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Przeróbka (druk 360).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Siedlce (druk 361).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Stogi (druk 362).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Ujeścisko – Łostowice (druk 363).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla VII Dwór (druk 364).
	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Zaspa - Młyniec (druk 365).

6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta. 

7. Wnioski, oświadczenia osobiste. 

8.Zakończenie obrad.

 PUNKT 2

KOMUNIKATY



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
	Szanowni Państwo przekazana została informacja Prezydenta Miasta o realizacji zadań oświatowych Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2010/2011. Wszyscy Państwo otrzymaliście oczywiście to drogą elektroniczną także nie będziemy tego referować (Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2010/2011 stanowi załącznik nr 1b do niniejszego protokołu). 
Jest również informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Miasta Gdańska i na podstawie artykułu 24h ustawy z 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedkładam informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Miasta Gdańska. Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu                w roku podatkowym pit za rok poprzedni zostały złożone w terminie. Również w terminie zostały złożone oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono błąd w oświadczeniu majątkowym radnego Wiesława Kamińskiego ppkt2 część A, wymieniony radny został wezwany do poprawienia błędu. Złożył korektę swojego oświadczenia majątkowego, także wszystko w tej chwili jest poprawione i jest ok. 
Jeszcze w komunikatach Szanowni Państwo chciałem podać informację o debacie oświatowej. Jest to debata którą zgłaszała wcześniej, przypomnę pani radna Jolanta Banach. Ja rozmowy takie odbyłem, zarówno z Prezydentem jak i panią Prezydent Ewą Kamińską. Taka debata jest przygotowywana. Chcemy żeby to była taka debata, zresztą sugerowała Pani Radna poszerzona o różne środowiska zainteresowane, zresztą te wszystkie sugestie z panią radną będziemy zbierać. Jest propozycja żeby ta debata, w związku z tym, że w listopadzie znowu będziemy mówić o szkołach i likwidacji tych szkół, grudzień specyficzny, może byśmy taką debatę zrobili z takimi różnymi środowiskami, tutaj jeszcze od Państwa takie sugestie oczekujemy, kogo należałoby zaprosić. Debatę taką byśmy na początku od razu stycznia. pani Prezydent jeszcze może doda do tego bo myśmy na ten temat rozmawiali, i poproszę jeszcze panią radną, żeby w komunikatach już tą sprawę rozstrzygnąć. Bardzo proszę. 

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
	Witam Państwa. Złożyliśmy zgodnie z zapisem ustawy oświatowej informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok 2010/2011. Przygotowaliśmy ta informację w sposób podobny do informacji poprzedniej. Chciałam Państwu zacytować tylko jedno zdanie oceniające te składane przez nas informację ponieważ Ministerstwo Edukacji opublikowało taką analizę tych raportów obejmujące analizę wszystkich raportów składanych przez gminy i powiaty. Zacytuję: „sprawozdania za rok szkolny 2008/2009 przygotowane przez Jastarnię, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdańsk można uznać za przykłady dobrej praktyki i warto się z nimi zapoznać. Sprawozdanie Gdańskie jest przedstawione w tej publikacji, jego analiza, struktury i zawarte w niej informację i uznana jest jako przykład w jaki powinno składać takie raporty miasto, gmina na prawach powiatu, miasto metropolitalne. Druga sprawa, złożyliśmy Państwu również projekt aktualizacji Gdańszczanina 2020, strategii edukacyjnej na lata do 2030. Ten projekt został przygotowany przez Państwa Radnych, Gdańską Rade Oświatową i od dnia dzisiejszego poddany jest szerokiej konsultacji. Dzisiaj zawiśnie również na stronie Miasta. Zależy nam bardzo na tym żeby udział w tej debacie był społecznie udziałem jak najszerszym i zgodnie z Państwa sugestią jesteśmy gotowi do podjęcia tych debat w takich gremiach jakie będą chciały w tej debacie brać udział. Pan Przewodniczący sugerował żeby ta duża debata, Państwa debata poszerzona o tych których Państwo chcecie do tej debaty doprosić, miała miejsce na początku stycznia. Będziemy już mieli wówczas poskładane również informację wpływające, bo taka możliwość będzie do tego projektu drogą internetową, ale także będziemy już po debatach z forum rodziców, ze związkami zawodowymi i z każdym środowiskiem które wyrazi chęć podjęcia tej dyskusji. Chcielibyśmy żeby ta nowelizacja była przygotowana przez jak najszersze gremium i żebyśmy się z nią wszyscy gdańszczanie mogli identyfikować, żeby była źródłem pokazującym kierunek w jakim chcemy edukację w Gdańsku rozwijać. Jest jeszcze jeden powód do tego żeby poczekać jeszcze chwilę z tą debatą, mianowicie jak przecież Państwo wiecie czeka nas usankcjonowanie i przyjęcie roli przez nowy rząd i nowe sugestie także powinny być przez nas wzięte pod uwagę więc myślę że ten brak pośpiechu wyjdzie tylko na dobre temu dokumentowi. Serdecznie dziękujemy za chęć podjęcia z nami tej debaty, mamy nadzieję, że to co wspólnie wypracujemy będzie Gdańszczanom służyło.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, ja poproszę panią Radną Jolantę Banach, bo też miała sugestie jakieś i nie chcemy tu robić debaty tylko bardzo krótko, bardzo proszę.

Radna JOLANTA BANACH
Panie Przewodniczący ja nie będę debatowała o debacie, ja powiem tylko, że termin wyznaczenia tej debaty jest kwestią wtórną, czy on będzie dzisiaj miał miejsce czy za jakiś czas nie ma to znaczenia, byleby do debaty doszło i byleby panie Przewodniczący debata, ponieważ jest inicjatywą Rady Miasta, byleby ona była skoncentrowana wokół tych problemów, które my w czerwcu jak dobrze pamiętam wydyskutowali wstępnie, w związku z tym chce zapytać pana Przewodniczącego, czy do pana czy do pani Prezydent czy do jakiegoś wspólnego zespołu można zgłaszać propozycje konkretne tematyczne oraz osoby które by udźwignęły ten temat spoza urzędu miasta i następna kwestia bardzo krótka, panie Przewodniczący mam takie nieodparte wrażenie na podstawie artykułu 5a ustawy o systemie oświaty, że jednak informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powinna być punktem porządku obrad, Zgodnie z tym artykułem organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu informację, nie poszczególnym radnym, tylko reprezentacji którą jest organ stanowiący. Proszę o wykładnie w tej sprawie ze strony mecenasa, dobrze?

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja oczywiście zwrócę się, i jeszcze w międzyczasie może jeszcze raz krótko pani radna, może mecenas żeby miał się w jakiej kwestii, czy to przed gremium Rady Miasta trzeba…

Radna JOLANTA BANACH
Artykuł 5a ustawy o systemie oświaty, nowy artykuł, dodany zresztą przez Minister Hall, czy na wniosek pani Minister Hall, mówi, że do 31 października organ wykonawczy samorządu przedstawi organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych, organowi stanowiącemu. W związku z tym, chyba jestem przekonana nawet, że powinien być ten punkt zawarty w porządku obrad. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, ja jeszcze panie mecenasie tylko na sekundę oddam, żeby tylko, pan radny Piotr Gierszewski.

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Panie Przewodniczący ja proponuje panie mecenasie, bo to jest pewne rozwiązanie, jest jak gdyby pewna sugestia, pamiętacie Państwo w tamtym roku rzeczywiście ten raport był przedstawiany szanownym radnym na normalnej posiedzeniu sesji Rady Miasta. Ja uważam że należałoby to zachować, tym bardziej iż panie Przewodniczący przypomnę iż raport informacja nie podlega że tak powiem żadnej debacie z naszej strony, ona była przekazana organowi uchwałodawczemu w formie informacji o stanie oświaty w gminie i proponował bym żeby tak po prostu pozostało jakiś czas…

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja myślę że poprosimy, żeby na następnej sesji pani Prezydent taki raport przedstawiła

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Druga uwaga pani Prezydent, bo ot jest ważne, ten termin, ja rozumiem że do stycznia nie odbędą się wtedy żadne inne kwestie dotyczące likwidacji placówek, bo chciałbym przypomnieć, że prośba między innymi nasza była żeby wnioskiem z tej debaty może byłyby kwestie dotyczące tych wstępnych uchwały które żeśmy podjęli, dotyczące 9 szkół i ich likwidacji także warto byłoby żeby ta debata odbyła się przed ewentualnym złożeniem wniosków o likwidację placówek, dziękuje

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, ja poproszę pana mecenasa, proszę bardzo.

ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny 
Otóż proszę Państwa rzeczywiście ten przepis na który powołuje się pani Radna Banach nakłada na organ wykonawczy, czyli w naszym przypadku Gminy Miasta Gdańska, na Prezydenta Miasta Gdańska, przedstawienie organowi stanowiącemu, czyli w naszym przypadku Radzie Miasta Gdańska, w terminie do 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Przepis ten nie precyzuje tak jak go w tej chwili czytam, nie precyzuje w jakiej formie miałaby dokonać, miałoby się dokonać przedłożenie owej informacji. Czyli praktycznie rzecz biorąc mogłoby to się dokonać albo poprzez przedłożenie w trakcie sesji, na posiedzeniu plenarnym, ale w moim przekonaniu, jeżeli informację te zostały przedłożone w formie pisemnej i wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady, nie wiem czy taka sytuacja miała miejsce, bo jest mi to temat nieznany, to organ wykonawczy czyli Prezydent Miasta Gdańska jeżeli dokona się to lub dokonało się do dnia dzisiejszego, to Prezydent Miasta Gdańska nałożony na niego obowiązek wypełnił. Natomiast kwestią jest, kwestią do ustalenia, ale to już jest kwestia pozaprawna, jest to czy ta informacja miałaby być przedstawiana w przyszłości, odczytywana, jeżeli można by tak powiedzieć, na sesji Rady, czy tez przedkładana w formie pisemnej. Także tutaj sposób przekazania tej informacji jest elementem, w moim przekonaniu pozaprawnym. Ważne jest, żeby ta informacja została przekazana i aby ta informacja zawierała co najmniej te dane, które zostały wyliczone w owym ustępie             4 artykułu 5A ustawy o systemie oświaty. Natomiast co do faktów nie potrafię dyskutować czy wpłynęło, czy nie wpłynęło także panie radny proszę mnie zwolnić z tego obowiązku, dziękuje uprzejmie. 

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Czyli rozumiem że Państwo wnioskujecie o to, żeby jednak przedłożyć na sesji prezentację i dyskusje na ten temat w listopadzie,                             tak zrozumiałam.



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Na następnej sesji, już sekundę pani radna, ale już wiemy że na następnej sesji będzie, proszę bardzo, pani radna Banach.

Radna JOLANTA BANACH
Jedno słowo tylko do mecenasa, tak w gwoli informacji. Kiedyś w biurze legislacyjnym sejmu toczyła się tez na ten temat dyskusja i prawnicy nie mieli wątpliwości, że wszelkie obowiązki prezesa rady ministrów i ministrów dotyczące przedkładania informacji, np. o realizacji ustawy o planowaniu rodziny czy konwencji powinny być objęte porządkiem obrad sejmu, to taka informacja. Natomiast rzeczywiście bardzo bym prosiła, jeśli to oczywiście możliwe, aby połączyć dyskusję, które niewątpliwie będą miały miejsce 23 listopada przecież w związku z uchwałami dotyczącymi likwidacji szkół z omówieniem tych informacji panie Przewodniczący.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dobrze, dziękuje.

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ja myślę, że zrealizujemy tak jak pani radna sugeruje, natomiast chciałam powiedzieć jeszcze jedno zdanie związane z kwestią tej debaty o której mówimy i w związku z planem na listopadową sesję dyskusji nad uchwałami likwidacyjnymi. Otóż te decyzje odbywają się, że się tak wyrażę, istniejącego programu Gdańszczanin 2020 i te decyzje wynikały z założeń tamtego programu, w związku z tym nie ma powodu żeby łączyć te dwie sprawy. Debata dotycząca strategii edukacyjnej jest jakby poza tematem dotyczącym tych decyzji wynikających z starego Gdańszczanina, że się tak wyrażę i nie chcielibyśmy tych dwóch rzeczy łączyć, ponieważ to co w strategii łącze się z siecią szkół i rozmową na temat jej budowania jest już nową odsłoną. Myślę że połączenie dyskusji nad raportem z dyskusją dotyczącą tamtych uchwał jest znacznie bardziej zasadne, w związku tym będziemy Państwu w listopadzie prezentować.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, proszę krótko jeszcze w tym temacie, panie radny.



Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Pani Prezydent, no ustawo musimy złożyć raport na ręce pana Przewodniczącego tak jak przed chwilą mówił pan mecenas i to zrobimy, natomiast faktycznie żeby oddać pewną rangę. Mało tego, powiedziała pani o tym że zostaliśmy wyróżnieni jako gmina wiodąca, pan Przewodniczący w tamtym roku zrobił to no wyjątkowo prawidłowo, proszę żeby na sesji ten raport został przedstawiony.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, już ustaliliśmy. Dziękuje bardzo. Wyczerpaliśmy jeśli chodzi             o komunikaty prezydium i szanowni państwo jeśli są komisji bardzo proszę komunikaty. Nie widzę, przechodzimy do komunikatów Pana Prezydenta, bardzo proszę panie Prezydencie.

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Trzy komunikaty, wydaje się bardzo pozytywne. Dzisiaj rano Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowe ratingi dla Miasta Gdańska, dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej  na poziomie BBB+, agencja nadała Gdańskowi długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-. Perspektywa ratingów jest stabilna. W uzasadnieniu Fitch Ratings podkreśla, że obniżenie ratingów mogłoby nastąpić w przypadku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwać Fitch’a  natomiast podniesienie w przyszłości ratingow będzie możliwe jeżeli w średnim okresie wyniki operacyjne Miasta ustabilizują się na zadawalającym poziomie, a ten poziom zadawalający dla Fitch’a to nie niżej niż 13%. Fitch podkreśla że gdańska gospodarka jest dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana, Gdańsk posiada silną baze podatkową, która gwarantuje stabilność przychodów, ale równocześnie Fitch bardzo wyraźnie wskazuje na konieczność ciągłego trzymania wydatków bieżących pod kontrolą i nie uleganie presji ich podnoszenia. Także to bardzo dobra wiadomość, no trzeba przyznać, że Gdańsk od 11 lat co roku podlega ocenie ratingowej. Zaczęło się to w roku 2000 za pierwszej mojej kadencji. Współpracowaliśmy do tej pory i z Standard Empuls i z Fitch’em. To dobra wiadomość, to pozwala że wobec naszych kredytodawców jesteśmy bardzo wiarygodni, dodajmy że inne miasta np. Wrocław czy Białystok, dla tych miast obniżono rating z powodu zbyt niskiej nadwyżki operacyjnej. Dzisiaj to jest, dzisiaj rano, o 7 rano ten komunikat został ogłoszony. Drugi komunikat, proszę Państwa 15 października pismo samorządu lokalnego wspólnota opublikowała najnowszy ranking największych miast wojewódzkich, powiatowych, na prawach powiatu, w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Tutaj dobra wiadomość, Gdańsk jest zaznaczony kolorem czerwonym, jak widzimy w roku 2007 mieliśmy pozycję 10, konsekwentnie nasze zaangażowanie w wydatki infrastrukturalne rosło i w tym rankingu za rok 2010 osiągnęliśmy prestiżowe 1 miejsce. Drugie miejsce zajęła Warszawa, tutaj spadek i później wzrost, trzecie miejsce Wrocław który z pozycji 1 spadł na pozycję 4. To są tylko wydatki w infrastrukturę, a więc niezwykle precyzyjny pomiar sposobu wydatkowania środków. Proszę następny slajd, to są inwestycję największych miast, ale bez dotacji inwestycyjnych, czyli środki własne. A więc pokazuje to, są to kwoty zbliżone, no tutaj Wrocław ma nieco więcej o kilkadziesiąt milionów złotych, a teraz wydatki z dotacjami inwestycyjnymi, czyli wsparciem Unii Europejskiej. Tutaj widzimy, wydajemy na mieszkańca, per capita, 1332 złote, Warszawa 1324, Wrocław 1293 złote, a Poznań 1242 złote. To jest skala dotacji unijnych które wydatkujemy fizycznie, które mamy rozliczone. Czyli widzimy, tak jak to 5 lat temu przedstawiliśmy, że właśnie ten wzrost największy wydatków będzie przypadał na lata 2011,2012,2013,2014, to się potwierdza. Startowaliśmy z 20 milionów, w tym roku 326 mln złotych, a w przyszłym roku, no zamierzamy tyle uzyskać, tyle wydać fizycznie pieniędzy z Unii Europejskiej, czyli prawie 650 mln złotych. Warto zobaczyć jak nasi sąsiedzi wyglądają w tych rankingach. Sopot 5 miejsce z liczbą 1156 złotych na jednego mieszkańca, Gdynia tylko 562 złote, natomiast warto zwrócić uwagę na miasta powiatowe z gdańskiego obszaru metropolitalnego, to będzie slajd ostatni, Pruszcz Gdański, nasz sąsiad bardzo ładnie tutaj wypada, nawet prześcignął nas, 1637 złotych na głowę mieszkańca, ale Nowy Dwór Gdańska, znacznie biedniejsze miasto, mniej zamożne 617, a więc prawie więcej o 100 złotych od miasta Gdyni. Proszę Państwa i trzeci ostatni komunikat, tunel. Jak Państwo wiedzą został podpisana przez nas umowa na budowę tunelu, tunel będzie wykonany metoda drążoną przy pomocy maszyny wiercącej TBM, jeszcze nie wiadomo skąd ta maszyna będzie pozyskana przed wykonawcę, być może z Chin. Wylot z tunelu zlokalizowany, wloty z tunelu zlokalizowane będą na wysokości nabrzeża Dworzec Drzewny od strony węzła Ku Ujściu w odległości około 0,5 km od wschodniego brzegu Martwej Wisły i Dworzec Wiślany od strony węzła Marynarki Polskiej. Co jest ważne. Będzie to pierwszy tunel tego typu wybudowany w Polsce metoda TBM i najdłuższy. Co warto powiedzieć, tunel w swym najniższym miejscu będzie się znajdował prawie 35 metrw35 metrów pod lustrem Martwej Wisły. Ilość rur tunelu, to 2, po 1 dla każdego kierunku ruchu, tarcza wiercąca będzie miała średnicę ponad 12 metrw12 metrów, wyjścia awaryjne będą co około 180 metrw180 metrów, które będą między tunelami. Do końca tego roku planowane jest wykonanie wszystkich rozbiórek, wycięcie drzew i krzewów, organizacja zaplecza budowy, przełożenia ciepłociągów wzdłuż ulicy Uczniowskiej, rozpoczęcie przekładania innych sieci, wykonanie fundamentów dla pieszych, rozpoczęcie budowy ścianek szczelinowych. Proszę Państwa udało nam się w ciągu ostatnich kilku miesięcy pozyskać dodatkowo z rządu Polskiego, ze środków Unijnych 133 mln złotych. Będziemy się starali w kolejnych miesiącach i w przyszłym roku co najmniej pozyskać jeszcze 100mln. Natomiast nasz powiedzmy umiarkowany optymizm opieramy na tym że w przyszłym roku spodziewamy się dużych wypłat za zrealizowane i realizowane inwestycję dofinansowane z Unii Europejskiej. Co jest istotne, my nigdy w swoim Wieloletnim Planie Finansowym nie umieszczaliśmy tychże dotacji po stronie dochodów, a więc to będzie niejako ekstra pieniądz.      To nam gwarantuje, że możemy z pewnym umiarkowanym jak powiedziałem optymizmem budować ten tunel, natomiast niestety to jeszcze nie daje nam gwarancji aby odtworzyć, czy odmrozić, czy też zwolnić, jak kto woli np. rewitalizację Dolnego Miasta. Potrzebujemy na to jeszcze trochę pieniędzy. Pozyskujemy, jest szansa że też pan Marszałek trochę dożuci, a więc dzisiaj jeszcze nie możemy z pełną odpowiedzialnością ogłosić że przystępujemy do wydatkowania pieniędzy na rewitalizację Dolnego Miasta, ale raz jeszcze chcę zapewnić że jest to priorytet numer 1 wśród tych inwestycji Unijnych które są w takiej czasowej poczekalni. Także proszę Państwa to są dobre wiadomości dla Gdańska, budujące dobrą przyszłość dla naszego miasta, dziękuje bardzo za uwagę.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, poproszę jeszcze pana Prezydenta Lisickiego o dalsze komunikaty.

MACIEJ LISICKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pod nieobecność pani Sekretarz Miasta chciałbym przedstawić informację o złożonych Prezydentowi Miasta Gdańska oświadczeniach majątkowych za 2010 rok przez osoby zobowiązane ustawowo. Na dzień 30 kwietnia 2011 roku powinno złożyć oświadczenia ogółem 548 osób. Oświadczenia majątkowe złożyło ogółem 545 osób, w tym Zastępcy Prezydenta 4 osoby, Sekretarz Miasta 1 osoba, Skarbnik Miasta                      1 osoba, kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska 229 osób, osoby zarządzające, członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 20 osób, oraz osoby wydające decyzję administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 290 osób. Nie złożyło oświadczeń 3 osoby,            z tego 1 osoba nie złożyła oświadczenia z przyczyn usprawiedliwionych, mianowicie przybywa na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2011 roku. Natomiast 2 osoby nie złożyły oświadczenia z związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w biuletynie informacji publicznej na stronie bip.gdansk.pl. Wykonany został również obowiązek publikacji w BIP oświadczeń radnych, przekazanych w tym celu Prezydentowi Miasta przez Przewodniczącego Rady Miasta. 
  
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, to są wszystkie komunikaty od Prezydenta, tak? Przechodzimy w takim razie do punktu oświadczenia klubów radnych, bardzo proszę pan Przewodniczący Maciej Krupa, Platforma Obywatelska.

Radny MACIEJ KRUPA
Przedstawiony przez pana Prezydenta Pawła Adamowicza rating Miasta Gdańska to oczywiście dobra informacja dla nas wszystkich. Dzięki dobrym ocenom, które pan Prezydent przedstawił możemy liczyć na to, że pozyskanie niezbędnych środków finansowych które musimy gromadzić żeby móc prefinansować nasze inwestycje na, które następnie otrzymujemy środki finansowe z Unii Europejskiej będą po prostu tańsze. W minionych miesiącach zajmowaliśmy się tym kilkukrotnie i mieliśmy okazję wszyscy wspólnie chwalić panią Skarbnik Teresę Blacharską za restrukturyzację naszych zobowiązać finansowych co prowadziło do tego ze mniej pieniędzy musieliśmy wydać na obsługę długu. Bardzo się cieszę, że taka możliwość istnieje. Oczywiście rating jest informacją dla naszych kredytodawców, ale jest też informacją dla nas. Informacją której nie możemy lekceważyć. Platforma Obywatelska już na początku tej kadencji, już w swojej deklaracji programowej zwracała uwagę na konieczność utrzymania w ryzach nadwyżki operacyjnej i mocnej pracy nas wszystkich nad tym aby bieżące wydatki Miasta pozostały pod kontrolą i pozostały w ryzach. To jest oczywiście dla nas duże wyzwanie z którym będziemy się wspólnie tutaj mierzyli, ponieważ każdy jeden wydatek bieżący Miasta jest to oczywiście wydatek na potrzeby naszych mieszkańców, na codzienne potrzeby naszych mieszkańców. Mamy tego pełna świadomość, nie mniej jednak bardzo liczę na to że wspólnie tutaj w gronie 34 radnych będziemy patrzeć na potrzeby ograniczania tych wydatków bieżących w myśl w duchu myślenia o rozwoju Miasta Gdańska, w duchu myślenia o potrzebnych inwestycjach Miasta Gdańska. Wyzwaniem są nie tylko te inwestycję, pamiętajcie Państwo proszę, że wyzwaniem są nie tylko te inwestycje, które realizujemy w tej chwili, nie tylko program inwestycyjny który zamknie się w tej kadencji samorządu. Wyzwaniem jest rozwój Miasta Gdańska również w kolejnych kadencjach, bardzo dziękuje.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, pan Przewodniczący Wiesław Kamiński, Prawo                    i Sprawiedliwość. 


Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Tak zgadzam się z Maciejem Krupą jeżeli chodzi o sentencję dotyczące wydatków bieżących. Dzisiaj jestem trochę złośliwie nastawiony, więc jak słuchałem te dobre wiadomości ratingowe dla Gdańska, to przypomniało mi się taka scena gdy premier Donald Tusk pokazywał zieloną mapę na tle mapy europejskiej ogłaszając zieloną wyspę Polskę. I tam wtedy były dwa kraje, pierwszy to Polska, a drugi, szanowni państwo, co to był za kraj? Gracja. Ale wracając do dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz utracił przywództwo w rządzącej Gdańskiem Platformie Obywatelskiej. Nie dziwi nas ten fakt. Problem jest jaki to będzie miało skutek dla zarządzania naszym Miastem. Może inaczej, czy ta wewnętrzna walka w obozie rządzącym będzie miała charakter destrukcyjny, czy tez będzie to ferment twórczy. Myślę że jest szansa by ten konflikt przyczynił się do poprawy zarządzania naszym Miastem. Jeżeli będzie trzeba to we wszystkich takich dziedzinach, tą część radnych, którzy chcą poprawy zarządczej w naszym Mieście mogą liczyć na naszą współpracę. Szanowni Państwo, ostatnio otrzymaliśmy ważne z punktu widzenia finansów naszego miasta dwa dokumenty, założenie do budżetu na rok 2012, oraz wykonanie budżetu Miasta za pierwsze półrocze roku 2011 widać wyraźnie że założenia makroekonomiczne, m.in. przyjęcie na rok 2012 wzrostu pkb na poziomie 4% są rozbieżne z opiniami ekspertów, którzy prognozują w zależności od opinii od 1,9 do 3%. Również po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze roku bieżącego, gdzie znacznie nie zostały wykonane dochody majątkowe z powodu, według pani Skarbnik kryzysu gospodarczego należy stwierdzić, że przyjęta wysokość dochodów majątkowych na rok 2012 jest przeszacowana. To trzeba urealnić. W związku z zatorem płatniczym dotyczącym środków z Unii Europejskiej, Miasto Gdańsk było zmuszone do zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wysokości 150 mln złotych. Oznacza to dodatkowe koszty finansowe. W naszym przekonaniu przyczyny tego stanu rzeczy są niejasne. Dlatego zwracamy się do Komisji Rewizyjnej o zbadanie przyczyn tego stanu. Musimy mieć pewność, że wina nie leży po stronie urzędników miejskich. Dzisiaj tej pewności nie mamy. Przeczytaliśmy w prasie o nowej inicjatywie pana Prezydenta, który postanowił organizować na poziomie związku miast polskich protest dotyczący ograniczenia przez ministra finansów odpłatności świadczeń socjalnych, co oznacza zmniejszenie środków dla Miasta Gdańska o kwotę 2,750 mln złotych. Inicjatywa słuszna, ale dziwi mnie, że Pan Prezydent zorientował się po ponad roku. Już ustawa o finansach publicznych została zmieniona w tym zakresie w roku 2010. Szanowni Państwo, wiara, kościół katolicki jest wartością zbyt dużą by stawał się płaszczyzną gry ambicjonalnej, czy politycznej. Plan zagospodarowania przestrzennego na Ujeścisku nie może stać się ukrytą formą walki                  z kościołem. Mamy nadzieję że rozsądek w tej sprawie na tej sali zwycięży, dziękuje bardzo.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Pani radna to wystąpienia klubowe, nie dyskutujmy już na ten temat. Proszę Państwa przechodzimy w tej chwili już do punktu 4, uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 druk 326. Poproszę Przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, pana Marcina Skwierawskiego                           o zreferowanie.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Oczywiście Komisja to jest podstawa, więc nie trzeba mówić że należałoby, bo to już założyliśmy na konwencie, że taka komisja będzie powołana, bo tak musimy to zrobić. Dziękuje bardzo za zreferowanie tego, w takim razie rzeczywiście tutaj Komisja Skrutacyjna będzie miała dużo do powiedzenia. Poproszę teraz pana Przewodniczącego Kamińskiego.

Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Zgłaszam Jaromira Falandysza.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Czyli ja mam w tej chwili 4 zgłoszenia. Ja rozumiem że Państwo mówicie o 4, czyli Komisja składająca się z 4 osób. Bardzo proszę pan Przewodniczący Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Panie Przewodniczący ja bym nie chciał proponować, ale może pani radna Banach chciałaby zaangażować się do pracy w Komisji Skrutacyjnej?

Radna JOLANTA BANACH
Panie Przewodniczący, ale myślę że równie dobrze nadaje się, a nawet bardziej do innych celów niż liczenie.


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, czyli pani nie wyraża zgody, dziękuje. Ja zapytam w takim razie pana Szymona Mosia, radnego, czy wyraża zgodę?

Radny SZYMON MOŚ
Ale jest nadmiar zgłoszeń? Wyrażam zgodę panie Przewodniczący.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, pan Paweł Czerniewski.

Radny PAWEŁ CZERNIEWSKI
Wyrażam zgodę.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan Wojciech Błaszkowski zgłoszony został, czy wyraża zgodę?                   W między czasie pana Falandysza, czy wyraża zgodę?

Radny JAROMIR FALANDYSZ
Wyrażam zgodę.

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Wyrażam zgodę.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, proszę Państwa mamy zgłoszonego pana Szymona Mosia, pan Paweł Czerniewski, pan Wojciech Błaszkowski, pan Jaromir Falandysz. Więcej zgłoszeń nie ma. Rozumiemy ze taka komisja skrutacyjna. Ja powiem tylko tak, że na konwencie ustaliliśmy, że ta komisja po głosowaniu może pracować i jak gdyby zrobimy oddelegowanie, czyli nie tracą tutaj nic w sytuacji że nie głosują i niezależnie od tego mogą się toczyć obrady sesji, a komisja może pracować prawda? By to usprawniła wszystkim sytuację. Kto z pań i panów jest za tak proponowanym składem? Ja tu wyjaśnię bo pan Przewodniczący omawia tutaj ta kwestię, że ci ludzie nie głosują 1/3. Skorzystamy z tego punktu że zostają oddelegowani do pracy w Radzie Miasta, do liczenia, czyli w tym momencie liczy im się jakby brali udział w sesji, żeby sprawa była jasna dla osób które będą liczyły. Proszę Państwa najpierw musimy przegłosować, tak jak tutaj podpowiada pan mecenas, że zgadzamy się na to, kto z pań i panów radnych jest za tym aby komisja skrutacyjna liczyła 4 osoby?
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Rada Miasta Gdańska
				   		w głosowaniu   z a t w i e r d z i ł a


Teraz przegłosujemy w całości już, pan Szymona Moś, pan Paweł Czerniewski, pan Wojciech Błaszkowski, pan Jaromir Falandysz, kto z pań i panów radnych jest za tak proponowanym składem komisji skrutacyjnej?
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Rada Miasta Gdańska
				   		w głosowaniu   p r z y j ę ł a
						skład Komisji Skrutacyjnej


Zapraszam komisję, proszę wybrać przewodniczącego komisji                          i powiedzieć jak będzie wyglądało głosowanie.

Komisja już jest gotowa, został wybrany przewodniczący komisji, który zaraz powie jak będziemy głosować. Bardzo proszę pana radnego Wojciecha Błaszkowskiego.

WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Przedstawił zasady głosowania.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę Państwa jest taka propozycja, bo w tej chwili komisja poszła liczyć, żeby dalej sesja mogła być procesowana, żebyśmy dalej mogli obradować, musi być zmiana porządku obrad w tej chwili i propozycja jest taka, że komisja poszła liczyć głosy i spokojnie niech sobie liczą, my w tej chwili będziemy dalej procesowali i w momencie jak komisja będzie gotowa i policzy głosy, wrócimy z powrotem do ławników bo trzeba będzie przegłosować i podjąć uchwały w poszczególnych kategoriach ławników. W związku z tym, kto z pań i panów radnych jest za taką propozycją?
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Rada Miasta Gdańska
				   		w głosowaniu   p r z y j ę ł a
						

1) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska – druk 351;

Czyli przystępujemy do dalszej części, jesteśmy w punkcie 4A, to jest zmiany w Komisji Kultury i Promocji, przewodniczący referuje, Marek Bumblis.

Radny MAREK BUMBLIS
No cóż komentować, pani radna złożyła rezygnację w pracy w komisji              z wielkim żalem, niech sama może powie dlaczego. My z żalem przyjęliśmy i tyle, przyjęliśmy to do wiadomości i opiniowaliśmy.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, który to przygotował, proszę.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
No już myślę, że uzasadnienie wyczerpał pan przewodniczący Bumblis, więc ja już nie będę zabierał głosu

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Czy pani radna Beata Dunajewski chce zabrać głos? Nie, dziękuje, bez dyskusji, przypomnę jest to druk 351, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?
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Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 



Uchwałę Nr XIX/309/11

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury              i Promocji Rady Miasta Gdańska  

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040 (druk 343);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 343 referuje pani Skarbnik Miasta Teresa Blacharska

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Komisja Strategii i Budżetu opiniowała pozytywnie ten projekt, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywnie, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pozytywnie, Komisja Sprawa Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywnie, Komisja Kultury i Promocji – bez opinii, Komisja Sportu              i Turystyki – pozytywnie, Komisja Samorzadu i Ładu Publicznego – pozytywna, Komisja Edukacji – pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?
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Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/310/11

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska                               na lata 2011-2040  

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok (druk 344);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 344 referuje pani Skarbnik Miasta Teresa Blacharska

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Komisja Strategii i Budżetu opiniowała pozytywnie ten projekt, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywnie, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska – pozytywnie, Komisja Sprawa Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywnie, Komisja Kultury i Promocji – bez opinii, Komisja Sportu              i Turystyki – pozytywnie, Komisja Samorzadu i Ładu Publicznego – pozytywna, Komisja Edukacji – pozytywnie. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Ja wiem, że dzisiaj tak trochę nie ma atmosfery do dyskusji więc proszę o chwilę cierpliwości i wybaczenia, ale chciałam zwrócić państwa uwagę na fakt, że w stosunku do planowanych dochodów w projekcie budżetu na 2011, a potem w budżecie na 2011 czyli 2 mld 308 mln złotych w tej chwili mamy zmniejszenie do 2mld 187mln złotych. Ja wiem, że część tych środków ze względu na różny harmonogram przyznawania środków unijnych, w przyszłym roku będzie skonsumowana, ale zwracam państwa uwagę na to, że deficyt z planowanego na 2011 powyżej 300mln złotych wzrósł, 364 dokładnie, wzrósł w tej chwili do 639, czyli prawie podwójnie i też rozumiem że wynika to z różnych terminów przekazywania dotacji, głównie unijnych, ale chciałabym zapytać pani skarbnik w związku z tym jak wzrośnie koszt obsługi długu i jak będzie się kształtował wskaźnik kosztów obsługi tego długu w stosunku do dochodów budżetu miasta. To po pierwsze, po drugie może to nie jest pytanie do pani Skarbnik, ale to pani prezydent Kamińskiej, czy wygospodarowane dodatkowe dochody MOPS’u z tytułu współodpłatności mieszkańców placówek opiekuńczo-wychowawczych i środki pozyskane, zrealizowane przez placówki oświatowe zostaną w tych placówkach. To nie do pani skarbnik, ale jakby słyszała nas pani prezydent to bardzo proszę. Nie nadużywając cierpliwości, trzecie pytanie panie Przewodniczący, w tym budżecie przesuwamy 100tyś. złotych z budżetu zakładu transportu miejskiego do wydziału edukacji na przewóz dzieci niepełnosprawnych. Jak państwo zapewne pamiętacie, Komisja Spraw Społecznych podjęła pracę nad zmianą uchwały dotyczącej dowozu osób niepełnosprawnych. Prace te były dosyć daleko posunięte, ale pani prezydent zadeklarowała, że podejmuje sama z prezydentem Lisickim wysiłki na rzecz zmiany uchwały. Ja bym chciała zapytać pani prezydent, kiedy poznamy chociaż zarys roboczy, bo z powodu tej deklaracji, komisja zaprzestała prac, a sytuacja jest w tej chwili taka, że samo przeniesienie niczego nie zmieni, bo jak wskazywał zakład transportu miejskiego, nie my, nie radni, tylko zakład transportu miejskiego w przedstawionych informacjach, to jest ta informacja, największym problemem jest brak jasnych kryteriów wyboru do przewożenia, co w sytuacji braku pieniędzy z drugiej strony powoduje powiedziałabym dosyć dużą uznaniowość komisji przyznającej uprawnienia. Jeszcze raz chcę państwa przekonać do tego, że jeśli akt prawny wprowadza jakieś uprawnienie obywatela to nie można cedować kryteriów i zasad realizacji tego uprawnienia do organu realizującego prawo. Kryteria i zasady powinny być na tym samym, na poziomie tego samego aktu prawnego który uprawnienie przyznaje. Także pytanie do pani prezydent, kiedy zapoznamy się z wersją roboczą zmiany uchwały, gotowi jesteśmy ze swoim dorobkiem, dziękuje bardzo.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, pani Skarbnik.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Po tych zmianach planowany wskaźnik zadłużenia miasta do dochodów ogółem to jest 55,86%. Natomiast wskaźnik obsługi długu 14,55%. Wysoki wskaźnik długu dotyczy m.in. restrukturyzacji długu w tym wskaźniku 7% związane jest z wcześniejszą spłatą kapitału w związku ze spłatą tych drogich kredytów i to obciąża ten wskaźnik. W następnym roku on spada do poziomu 7%.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, pan radny Koralewski.

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
My wczoraj pokazaliśmy ile wynosi koszt alternatywny dla przerwanej uczniowskiej na 2 miesiące. Ile kosztuje mieszkańców gdańska taki fakt, że odpowiednio wcześniej nie przesunięto kawałka jezdni w trakcie remontu rok temu. Dzisiaj taki sam remont trwa na ulicy Grunwaldzkiej, koło skrzyżowania z Kościuszki i Słowackiego. Jeździliśmy tam po wyremontowanej jezdni, gdzie most był na Strzyży remontowany, była remontowana nawierzchnia przy okazji przebudowy tego skrzyżowania. Dzisiaj okazuje się, że znowu trzeba przełożyć, ta Strzyża była już troszkę tam przełożona, dzisiaj okazuje się że znowu trzeba Strzyżę przekładać, a więc nasuwa mi się, patrząc na te zmiany w budżecie, nasuwa mi się taki wniosek. Z jednej strony nie mamy pieniędzy żeby zapłacić za Nową Łódzką, na którą mieszkańcy pilnie czekają, mogliby już po niej jeździć, a z drugiej strony prujemy to, co już zostało poprzednio zbudowane, także zły prognostyk to jest na przyszłość, jeżeli nowe inwestycje będą wymagały prucia jeszcze nowych inwestycji, bo ona była robiona w roku 2007/2008 tutaj na Strzyży przy okazji, bodajże budowy tego skrzyżowania i budowy wielkiej galerii. No cóż nie widać w zmianach tego budżetu nowych środków, dodatkowych środków na płatności dla Nowej Łódzkiej. Smutna konsternacja, myślę, że należało by te środki znaleźć, na Nową Łódzką czekamy. Jakie będzie rozwiązanie to wszystko jest gestii pana Prezydenta, bo w każdym razie tutaj w tym projekcie zmian tych środków nie widać, dziękuje.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, pani Skarbnik, bardzo proszę.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, zgodnie z umową MTM mówię o Nowej Łódzkiej, zadanie inwestycyjne ma być zakończone w kwietniu 2012 roku i tak też został dostosowany harmonogram finansowy. Raptowne zwiększenie zakresu i przyśpieszenie realizacji inwestycji jest to duże odciążenie dla budżetu miasta i na tym etapie, proszę państwa nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Z tych względów, właściwie wykonawca doskonale                o tym wiedział, harmonogram, który przedstawia to jest, wychodzi poza rok 2011 o 4 miesiące.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, druk 344?
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Uchwałę Nr XIX/311/11

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
To jakby z samym głosowaniem niewiele ma wspólnego. Prace dotyczące ułożenia na nowo tej kwestii związanej z przewozem, będziemy gotowi do końca roku i z tą propozycja gotową przyjdziemy. Dlatego do końca roku, że poza tą stroną, że się tak wyrażę, założeń do realizacji jest także kwestia techniczna. Myśmy wzbogacili tą ofertę przewozową o przewozy taksówkowe i chcielibyśmy mieć miesiąc, półtora, żeby zobaczyć jak ekonomia tego dodatkowego rozwiązania ma się do realizacji całego zadania, żeby zaplanować w środki w sposób sensowny. To także się wiąże z zapisami związanymi z realizacją zadania. Do końca roku przyjdziemy do państwa z propozycją i będziemy nad nią debatować tak, żeby w przyszłym roku już nie było sytuacji kwestii związanej z nierozwiązanie problemu transportu.


	w sprawie określenia wysokości stawek                     i zwolnień w podatku od nieruchomości                   na terenie Miasta Gdańska (druk 337);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 337 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Strategii i Budżetu opiniowała pozytywnie ten projekt, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywnie, Komisja Sprawa Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywnie, glos w dyskusji pani radna Jolanta Banach. 


Radna JOLANTA BANACH 
No teraz debatujemy nad niezwykle znamiennymi uchwałami, tak zwanymi około budżetowymi na następny rok, więc może warto by było wrócić do kilku zapowiedzi, czy deklaracji ze strony pana Prezydenta, które po pierwsze dotyczyły tego, że podatek od nieruchomości będzie podwyższany w oparciu o wskaźnik inflacji, który ogłoszony przez prezesa GUSu za pierwsze półrocze wynosi 4,2%. W obszarze podatku od nieruchomości mamy jednak do czynienia ze wzrostem trochę ponad inflacyjnym, ale ja tego się czepiać nie będę, chociaż boli oczywiście ten podatek od nieruchomości, natomiast mamy 7,5% dokładnie wzrostu podatku od gruntów, i to od gruntów na których stoją lokale mieszkalne, więc chciałabym zapytać, może nie panią Skarbnik, ale pana Prezydenta dlaczego aż tak dużo? To po pierwsze, a po drugie te pozostałe budynki które odnotowują 63% wzrost, ja rozumiem co pani Skarbnik do nas mówi, że na tle innych miast stawka od pozostałych budynków jest no powiedziałabym korzystna wyraźnie, ale tempo wzrostu z drugiej strony podatku wynosi 63%, no trudno sobie wyobrazić takie tempo wzrostu obciążeń podatkowych bez skutku dla prowadzonej działalności. Rozumiem że to są tez budynki przeznaczone na małą działalność gospodarczą, to po drugie. Po trzecie, czy rzeczywiście w świetle artykułu 7 ustawy o opłatach i podatkach, organizacje pozarządowe działające jako organizacje pożytku są zwolnione z podatku, to ich nie dotyczy rozumiem, tak? Pani Skarbnik, niedawno zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zakończył kontrolę w Gdańskiej Infrastrukturze Wodno Kanalizacyjnej. Tam w kosztach działalności GIWKU no największą pozycję stanowią odpisy amortyzacyjne 75%, ale 15% to podatek od nieruchomości. Co 5mln, co daje gdzieś 22 grosze na m3 wody odprowadzenia ścieków, dosyć dużo, dosyć sporo. Zarząd sugerował rozważenie, możliwość zwrócenia się do Prezydenta o jakieś zwolnienie z podatku od nieruchomości tej spółki i głównie infrastruktury przecież. Czy w świetle artykułu 7 ustawy o opłatach lokalnych i podatkach jest to w ogóle możliwe. Tam jest mowa o zwolnieniu przedmiotowym, nie podmiotowym. Ja pomijam inne wątpliwości związane z takim zabiegiem. Czy tylko prawnie jest to możliwe?

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Odpowiadając na ostatnie pytanie, nie pani tez sowie sama odpowiedziała, zwolnienie przedmiotowe, więc kierowane jest do wszystkich przedsiębiorców. Nie ma zwolnienia podmiotowego, rada nie może takiego podmiotowego zwolnienia zastosować. Proszę państwa m.in. z uwagi na fakt, że mamy stawki w mieście Gdańsku, że prowadzimy politykę podatkową, która zakłada utrzymywanie stawek podatkowych na poziomie zbliżonym do limitów ustalonych przez ministra finansów, m.in. dla tego mamy wysoki rating, bo to wpływa proszę państwa, strona dochodowa bieżąca, wpływa na poziom nadwyżki operacyjnej. Ja też państwu specjalnie rozdzieliłam podatników płacących podatek od nieruchomości według stawek pozostałych, na podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i organizację pożytku publicznego. Tak naprawdę to jest żądne obciążenie, proszę państwa 4500zł w skali roku 17 podmiotów. Zwiększenie podatku dotyczy tak naprawdę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorca, proszę państwa, prowadzący działalność gospodarczą, ze względów technicznych nie może danego budynku eksploatować do czasu kiedy z różnych względów ten budynek zostanie przywrócony do pierwotnego stanu umożliwiającego korzystanie z tego obiektu ma zastosowana niższa stawkę i uważamy że ta stawka nie musi być 4,50 może być 7zł i stąd jest nasza propozycja.

Radna JOLANTA BANACH 
Ja tylko się chciałam upewnić, że ta pozycja 3 w uzasadnieniu która dotyczy gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie działalności odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego dotyczy lub nie dotyczy osób fizycznych mających lokale mieszkalne bądź domy. To jest podwyżka gruntów pod lokalami mieszkalnymi, prawda, te 7,5, pani Skarbnik?

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
7,5 tak. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej, to są grunty pozostałe, związane, tak, tu są budynki mieszkalne oczywiście. Ale proszę państwa to jest 0,03 złotego, o czym my mówimy. Proszę  państwa jeżeli przeciętnie posiadamy mieszkanie o powierzchni 50m2 do tego mieszkania z naszych wyliczeń, przeciętnie, proszę państwa przylega grunt o powierzchni 38metrów to w roku 2011 ten właściciel płaci podatek wysokości 49 złotych, w roku 2012 będzie płacił 51 złotych w skali roku, podwyżka 2 złote proszę państwa.

Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja tylko pozwolę sobie zauważyć, że jakiekolwiek ruchy podatkowe implikują wzrost pozostałych kosztów. W ostatnim czasie Komisja Rewizyjna zajmuje się sprawdzaniem, czy nadzorowaniem dozoru właściwego nad Gdańskimi Inwestycjami Wodno Kanalizacyjnymi i tutaj do wiadomości państwa radnych chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W kosztach działalności spółki, której te koszty przekładają się bezpośrednio na ceny wody i gdańszczanie wszyscy za to płacą solidarnie w opłaci, rozpoczęliśmy z tego, co dowiedzieliśmy się z prasy negocjacje cen na rok najbliższy, 15% kosztów tejże spółki stanowią podatki, także jakikolwiek ruch podatkowy powoduje na zasadzie procenta składanego inne konsekwencje w pozostałych obszarach działalności, tylko tyle chciałbym powiedzieć, by radni mieli tego świadomość.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, tajemnica skarbowa, nie mogę powiedzieć kwoty, ale wiemy wszyscy jaki podatnik jest największym podatnikiem w Gdańsku, jest to Lotos. Proszę państwa, podatek od nieruchomości w cenie paliwa jest kolosalny, płacimy go, tak samo wiemy o tym że podatek od nieruchomości jest elementem kosztochłonnym i w związku z tym koszt ten wchodzi w skład ceny. Dotyczy to Energii, która płaci podatek od nieruchomości, dotyczy to elektrociepłowni która płaci podatek od nieruchomości, dotyczy to GPECu, tam też główny element kosztowy, nie główny, ale bardzo wysoki podatek od nieruchomości. Musielibyśmy z tego podatku po prostu zrezygnować. 

Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ruszyła pani Skarbnik mój ulubiony konik. W cenie paliwa nie podatek od nieruchomości, blisko 60% to są podatki pośrednie, typu akcyza i vat.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, więcej głosów  w dyskusji nie ma, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, druk 337?


Za				-   22
						przeciw 			-     6
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/312/11

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


	w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 338);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 338 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Strategii i Budżetu opiniowała pozytywnie ten projekt, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywnie, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, druk 337?
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Uchwałę Nr XIX/313/11

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


	w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska 

(druk 339);

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 339 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja wiodąca Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten projekt, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna, Komisja Sportu i Turystyki pozytywna, głos w dyskusji pani radna Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Pani Skarbnik jak odróżnić osoby przebywające w Gdańsku w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych od których pobiera się opłatę miejscową od osób przyjeżdżających do pracy i w celach biznesowych?

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa nie będę państwu teraz przedstawiała tej instrukcji związanej z poborem opłaty, jest to związane z wiadomo oświadcza przebywający klient w hotelu czy przebywa w celach turystycznych czy też biznesowych, poprzez oświadczenia.

Radna JOLANTA BANACH 
Ja chciałam wytłumaczyć, że to nie jest jakieś dywagowanie na bazie tej ustawy tylko są z tym związanie konkretne problemy sygnalizowane przez właścicieli pensjonatów, ponieważ osoby które wynajmują kwatery, bądź meldują się w hotelach, wykłócają się krótko mówiąc z recepcjonistami albo z tymi co wystawiają rachunki, że nie przyjechali w celach turystycznych, szkoleniowych i wypoczynkowych tylko do pracy. Na podstawie ustawy ich nie obejmuje ta opłata miejscowa, no ale to jest kwestia ustawodawcy, to nie państwa, ja to rozumiem. Po prostu klient oświadcza, jak oświadczy że nie jest w tych celach wymienionych w ustawie to co, to się nie obejmuje go opłatą.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, pewnie ten który wie że taka ustawa obowiązuje, a ten który nie wie, nie korzysta takiej możliwości, ten który wie że można się obronić, a ten który nie wie po prostu płaci. Pan radny Nieroda.

Radny ADAM NIERODA
Pani Skarbnik mam pytanie jaki wzrost dochodów z tytułu opłaty miejscowej jest szacowany na przyszły rok, dziękuje.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przyszły rok, wpływy z opłaty miejscowej to kwota miliona złotych. Proszę państwa jeszcze wracając do tego co powiedziała pani radna Jolanta Banach, oczywiście zdarzają się takie przypadki że są problemy, ale wówczas właściciel hotelu zawiadamia organ podatkowy o zaistniałej sytuacji. My na podstawie artykułu 200 ustawy ordynacja podatkowa, jeżeli stwierdzimy że to jest uzasadniane, wznawiamy postępowanie, przeprowadzamy wyjaśnienia i wówczas możemy taki podatek wymierzyć, dziękuje.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, nie ma więcej głosów w dyskusji, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 339?
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Uchwałę Nr XIX/314/11

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


	w sprawie opłaty targowej (druk 342);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 342 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja wiodąca Samorządu i Ładu Publicznego opinia pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie, Komisja Strategii i Budżetu pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 342?
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Uchwałę Nr XIX/315/11

w sprawie opłaty targowej

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


	w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk 340);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 340 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 340?
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Uchwałę Nr XIX/316/11

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


	uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego          od podatników łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów                   i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

(druk 341);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 341 referuje pani Skarbnik Teresa Blacharska.

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 341?
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Uchwałę Nr XIX/317/11

uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w Gdańsku (druk 327);




Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 327 referuje pan dyrektor Marek PIskorski.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 327?
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Uchwałę Nr XIX/318/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w Gdańsku

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna w mieście Gdańsku (druk 348) + autopoprawka;


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 348 referuje pan dyrektor Marek Piskorski.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie dyrektorze, tam w terenie oznaczonym 006 jest zespół pałacowo-willowy Rada Oliwy wnosiła aby w planie zagospodarowania znalazło się odnotowanie funkcji mieszkaniowych jako zgodnych z planem. Ja rozumiem że ta autopoprawka konsumuje te uwagi Rady Oliwy i to na to chyba tam punkt 5 karty terenu. Czy w każdym razie zespół pałacowo-willowy który posiada funkcję mieszkaniową jest zgodny z planem na podstawie tej redakcji planu.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
To nie dotyczy samej willi, bo w samej willi jest funkcja usługowa, natomiast obok jest budynek gdzie jest rzeczywiście funkcja mieszkaniowa i ona jest uznana za zgodną z planem.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie dyrektorze ja wiem że to nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad, ale czy jest panu coś wiadomo na temat prac, jeśli takowe są dotyczących zabezpieczenia budynku zajezdni tramwajowej konnej i czy miasto w tej kwestii dotyczącej wymuszenia od właściciela zabezpieczenia zajezdni nie ma żadnych instrumentów, tylko konserwator.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Jeśli chodzi o utrzymanie zabytku jakim jest dawna fabryka mydła to jest kompetencja konserwatora i konserwator wojewódzki wydał mandat za niewłaściwe utrzymanie tego obiektu. Natomiast projekt planu w przypadku jego uchwalenia otwiera możliwość komercyjnego wykorzystania tego obiektu i tym samym to tyle co miasto może zrobić, umożliwić podtrzymanie jego obiektu, jego zabezpieczenie i przekształcenie w hotel, taki był zamiar inwestora

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 348 z autopoprawką?


Za				-   29
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/319/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna w mieście Gdańsku

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.



	o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 304);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 304 referuje pan dyrektor Marek Piskorski.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny Słodkowski.

Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie prezydencie, wyżej prezentowany plan był w porządku poprzedniej 18 sesji rady miasta, natomiast przed jej rozpoczęciem został zdjęty z porządku, co było przyczyną zdjęcia, a potem wstawienia w porządek obrad dzisiejszej 19 sesji planu, który zasadniczo treść uchwały się nie zmienia jak również sam plan się nie zmienił, tak?

WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przede wszystkim nie plan, a uchwała o przystąpieniu do planu, to jest drobna różnica, a wątpliwości wzięły się z rozstrzygnięcia Wojewody co do zgodności ze studium projektu planu jakie państwo uchwalali w odniesieniu do Kokoszek i przed tego typu dylematem prawdopodobnie staniemy tez przy uchwalaniu tego planu. Chcieliśmy rozważyć jakie jest ryzyko obarczone tym rozstrzygnięciem Wojewody.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 304?


Za				-   27
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/320/11

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.






	o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne – rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku (druk 329);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 329 referuje pan dyrektor Marek Piskorski.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska opinia pozytywna. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie dyrektorze nie było uwag, nie będzie protestów mieszkańców?

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Na razie jest to uchwała o przystąpieniu. No myślę że mieszkańcy zrozumieją, że miejsca grzebalne są przyszłością każdego z nich więc będą tutaj łaskawi zrozumieć ta potrzebą.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Na pewno będą, pamiętamy jak uchwalaliśmy tutaj ustawę o krematorium we Wrzeszczu przy cmentarzu Srebrzysto, pamiętam ile było tekstów, że tam będzie dym, że będzie śmierdziało, proszę bardzo teraz funkcjonuje i nie ma tego problemu. Więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 329?
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Uchwałę Nr XIX/321/11

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne – rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.


	w sprawie opinii na temat ustalenia granicy morskiego portu w Gdańsku od strony lądu (druk 366);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 366 referuje pan dyrektor Marek PIskorski.

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska nie opiniowała tego, tak pani przewodnicząca?

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Nie, nie był opiniowany przez Komisję.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dlatego że on rzeczywiście był, prośba była o szybkie włączenie go, portu pod obrady żeby nie czekać. Dziękuje bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 366?
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Uchwałę Nr XIX/322/11

w sprawie opinii na temat ustalenia granicy morskiego portu w Gdańsku od strony lądu

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.



	w sprawie nadania nazwy (Plac Dwóch Miast) (druk 220);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 220 referuje pan dyrektor Bogumił Koczot.

BOGUMIŁ KOCZOT– Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan przewodniczący Komisji Marek Bumblis.

Radny MAREK BUMBLIS
Z satysfakcją chciałbym tylko poinformować o bardzo dobrej współpracy z radnymi z Sopotu. Spotkaliśmy się na wspólnej, wyjazdowej Komisji w ERGO arenie i doszliśmy do konsensusu, wspólnie nadając nazwę placowi. Nową jakością jest nowy adres, wspólny adres, niezależnie od tego czy w Sopocie czy w Gdańsku. To tylko taka krótka konstatacja, mały sukces, dziękuje.

Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze chciałem się zapytać, bo wspomniał pan tutaj o tej ankiecie internetowej, że mieszkańcy się wypowiedzieli, ilu mieszkańców brało udział w tej ankiecie i czy, wiemy o jakie miasta chodzi, tylko że tak powiem z tyłu głowy mamy to że się domyślamy, może to w ogóle nie chodzi o te miasta o których ja myślę, może o jakieś miasta zaprzyjaźnione Sopotu czy Gdańska.

BOGUMIŁ KOCZOT– Dyrektor Wydziału Geodezji
Hala widowiskowo-sportowa została wybudowana przez mieszkańców Gdańska i Sopotu, także chodzi tu o te miasta. Natomiast jeżeli chodzi tu o ilość osób które brały udział w sondzie internetowej, musze powiedzieć że przy sobie nie mam tych danych, ale omawialiśmy to na Komisji Kultury i była to więcej niż znacząca wielkość.

Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
No ja bez satysfakcji chciałbym poinformować że będę głosować za jedną i drugą nazwą, uważam że są słabe i nie jest to powód do chwalenia się, szczególnie gdy aż dwa ciała statutowe miasta Gdańska i Sopotu nad tymi nazwami pracowały.

Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze mówiąc to, że znaczna ilość mieszkańców brała udział w tej ankiecie, mam nadzieję że tan ankieta była przeprowadzana na większej ilości mieszkańców, niż w momencie gdy była podobna ankieta robiona, dotycząca przesunięcia granicy między Gdańskiem a Sopotem.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Może odpowiem panu radnemu Wieckiemu, mojemu koledze serdecznemu, co do samej nazwy tez nie jestem fanem, ale trudno. Natomiast trudno było powiedzieć ile mieszkańców brało udział ponieważ to była sonda internetowa, każdy mógł, tak jak na każdej sondzie internetowej oddać więcej głosów niż jeden.

Radny MAREK BUMBLIS
Ja tylko chciałem również mojemu przyjacielowi Wieckiemu powiedzieć, że przecież to my, radni Gdańska i Sopotu ponosimy odpowiedzialność za to jak będą się nazywały nasze ulice, a inne glosy są głosami które nam pomagają decyzje podjąć.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 220?
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Uchwałę Nr XIX/323/11

w sprawie nadania nazwy (Plac Dwóch Miast)

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.


	w sprawie nadania nazwy (Rondo Metropolii) (druk 334);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 334 referuje pan dyrektor Bogumił Koczot.

BOGUMIŁ KOCZOT– Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Tutaj też zwracam się do wnioskodawcy o rozważenie, czy z prośbą, żeby na razie wycofać ten projekt do Komisji, na tej zasadzie, czy zdjąć, z tego względu że inwestycja nie jest zakończona. Trwają tam jeszcze prace, wykopy, droga jest zielona, inwestycja nie jest zakończona jeśli chodzi o Łokietka. Wrócimy do tego może sensownie jak już będzie zakończone, proszę się zastanowić, natomiast taka jest moja propozycja. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zwracamy się do pana Prezydenta, tak, czyli jest przychylność że do momentu zakończenia prac, czyli jest wycofany wniosek. Uchwała została wycofana.

Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Nie widzę związku realizacji tych prac z nazwą tego placu, no bo przecież ona nie niesie ze sobą plac dobrej roboty, więc nie widzę związku. To uzasadnienie jest dla mnie dziwne, wycofania tej uchwały. Nie rozumiem tego uzasadnienia, jest to dla mnie bardzo dziwne.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Decyzja została podjęta. Dziękuje, został zdjęty projekt uchwały z sesji, dziękuje panie dyrektorze.



	w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 330);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 330 referuje pan dyrektor Tomasz Lechowicz.

TOMASZ LECHOWICZ– Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia pozytywna, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie dyrektorze mnie się ta decyzja o poszerzeniu bonifikaty na spółdzielnie mieszkaniowe tylko do celów mieszkalnych, tu ograniczenie, podoba, tylko chciałam zapytać czy państwo przeanalizowaliście na tyle ustawę, że jesteście pewni, że inne podmioty które otrzymały ten rozszerzony zakres przedmiotowy i podmiotowy do ubiegania się o bonifikaty nie będą zaskarżać uchwały do Wojewody. Czy z tym nie będziemy mieli problemów? Czy to jest fakultatywne, uznaniowa fakultatywna decyzja rady.

TOMASZ LECHOWICZ– Dyrektor Wydziału Skarbu
Ma pani rację, że ustawa daje możliwość innym podmiotom nabywania użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą. Ta uchwała ogranicza tą możliwość nabywania z bonifikatą tylko do osób fizycznych. Oczywiście może być sytuacja że będzie to zaskarżone, ale trudno mi w tej chwili przesądzać, czy skuteczność takiego zaskarżenia. Mogę tylko państwu powiedzieć, że od dwóch dni, z tego co wiem, np. rada miasta Poznania w ogóle złożyła skargę konstytucyjną na tą ustawę, także proszę się mnie nie pytać na ile uzasadnione by było ewentualna skarga. Na dziś, żeby nie wstrzymywać procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w imieniu Prezydenta wnioskuję do państwa żeby umożliwić podjęcie tejże uchwały i dalej przekształcać mieszkaniówkę wedle obecnie obowiązujących zasad.


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, czy pani radna jeszcze ma pytanie? Nie, dziękuje, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 330?
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Uchwałę Nr XIX/324/11

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.



	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, dla Gdańskiego Towarzystwa Wioślarskiego ,,GEDANIA” (druk 335);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 335 referuje pan dyrektor Tomasz Lechowicz.

TOMASZ LECHOWICZ– Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia pozytywna, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna, Komisja Sportu i Turystyki pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 335?
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Uchwałę Nr XIX/325/11

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, dla Gdańskiego Towarzystwa Wioślarskiego ,,GEDANIA”

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.


	w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 295);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 295 referuje pan dyrektor Maciej Lorek.

MACIEJ LOREK– Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 295?
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Uchwałę Nr XIX/326/11

w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.



	w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 328);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 328 referuje pan dyrektor Maciej Lorek.

MACIEJ LOREK– Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Komisja Strategii i Budżetu pozytywna. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie dyrektorze pan mówi o tym dodaniu dotacji dla zagospodarowania wód opadowych a jednocześnie tam w paragrafie 13 piszę pan że ten zwrot nie dotyczy zagospodarowania deszczówki wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, czyli jakiej? I jeszcze panie przewodniczący jest sprawa o wiele ważniejsza moim zdaniem, bo to nie jest tak, że zmiana tego regulaminu, szybka zmiana tego regulaminu bo myśmy chyba ostatni tam w marcu uchwalili prawda? Ona nie dotyczy spraw porządkowych, ona wykreśla cały paragraf 17, a on mówił, ten paragraf 17 że jest możliwe, możliwy jest zwrot wydatków poniesionych na zadania które obejmuje uchwała w 2011 ale poniesionych w 2010 i ten cały paragraf jest wykreślony. Ja rozumiem, że jeżeli wydatki są realizowane do wyczerpania środków, czyli tyle ile wynosi dotacja, to czy ta zmiana oznacza, że już się środki wyczerpały i kto złożył wniosek w 2010, a środków już nie ma w 2011, to nie dostanie? I czy tak będzie każdego roku, że jeżeli np.  z powodu braku środków w danym roku budżetowym nie będzie można dostać zwrotu wydatków to w następnym roku już nie ma o tym mowy, czy można jeszcze raz złożyć wniosek? Bo nie z winy obywatela, tylko z braku środków, nikt mu tego nie zwrócił, to dlaczego ograniczać do jednego roku? Może zrobić tak jak w przypadku środków pefronowskich, czekamy rok, dwa lata, ale dostajemy.

MACIEJ LOREK– Dyrektor Wydziału Środowiska
Już udzielam odpowiedzi, pierwsza sprawa, dlatego żeśmy wprowadzili ten rok 2010, ponieważ w 2009 roku wyszła ustawa, która zabraniała dofinansowana dla kogokolwiek na ochronę środowiska, i myśmy celowo wpisali w 2011, że my obsługujemy klientów, mieszkańców z 2010 roku i do tej pory obsługujemy wszystkich mieszkańców którzy złożą do nas wnioski, np. dzisiaj państwo głosowali zmianę do budżetu, że zwiększyliśmy środki na dofinansowanie do pieców grzewczych, tak żeby w tym roku wszystkich mieszkańców obsłużyć, i do tej pory trzymamy się takiego planu, że wszystkich mieszkańców którzy złożą wnioski w kolejności zgłoszeń obsługujemy, jedyne żeśmy odmówili obsłużenia mieszkańców to było roku 2009, gdzie ustawa nam zabraniała dofinansowania. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa odnośnie pytania dofinansowania tej małej retencji indywidualnej, nie chcemy finansować odwodnienia dróg, retencjowania dróg czy wielkich placów, czyli np. placów parkingowych, ponieważ uważamy że są to zadania infrastrukturalne które często wykonują deweloperze i chcemy uniemożliwić żeby deweloperzy nie otrzymywali tej kwoty dofinansowania, a otrzymywali właśnie mieszkańcy indywidualni którzy sami zagospodarują teren, dlatego żeśmy napisali tutaj w przypadku tych indywidualnych i wykreśliliśmy drogi, funkcję parkingowe. 

Radna JOLANTA BANACH 
Jeszcze jest jedna ważna kwestia, żeby ją doprecyzować, jeszcze raz pytam, zapis regulaminu mówi o tym, że refundacją mogą być objęte wydatki poniesione w danym roku, objętym wnioskiem. A z drugiej strony ten regulamin mówi, że zwrot pieniędzy zależy również od wysokości wniosków na ten cel w tym roku. Z tych dwóch kwestii wynika pytanie, czy jeżeli osoba która w danym roku poniosła wydatki, złożyła wniosek o refundację, a jednocześnie nie dostała tych pieniędzy bo ich zabrakło, bo alokacja była mała, może się upomnieć w następnym roku o te środki, bo z zapisu regulaminu wynika, że nie może.

MACIEJ LOREK– Dyrektor Wydziału Środowiska
Rozumiem pani uwagę, natomiast chciałem, do tej pory cały czas stosujemy politykę, że każdy mieszkaniec ubiegający się otrzymuje środki. Nie zdarzyło się do tej pory, takiej sytuacji nie było, że ktoś nie otrzymał środków z powodu wyczerpania się, np. widzimy że mamy teraz więcej wniosków na ogrzewanie indywidualne, w związku z tym żeśmy już zwiększyli alokację, żeby wszystkich mieszkańców obsłużyć. Rozumiem, no wyjaśnimy tutaj to, natomiast wszystkich mieszkańców obsługujemy.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, nie ma więcej głosów, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 328?

Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/327/11

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


	w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej (druk 345);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 345 referuje pan dyrektor Dimitris Skuras.

DIMITRIS SKURAS– Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia pozytywna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego pozytywna. Głos w dyskusji Wiesław Kamiński.

Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
A czy pani Plichta jeszcze pracuje?

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pani mecenas, to dotyczy pani mecenas, niech pani dyrektor MOPSU…

DIMITRIS SKURAS– Dyrektor Wydziału Środowiska
Pani mecenas Grażyna Plichta, Niemczyńska-Plichta. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Tak pani mecenas Niemczyńska-Plichta. Więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 345?


Za				-   24
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     2
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 



Uchwałę Nr XIX/328/11


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.




	w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska (druk 331);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 331 poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                      o zreferowanie.

Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 331?

Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

 
Uchwałę Nr XIX/329/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


	zmieniająca Uchwałę Nr IX /107/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011roku     w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 323);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 323 referuje pan prezydent Wiesław Bielawski

WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opinia pozytywna, Komisja Strategii i Budżetu pozytywna, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 323?

Za				-   25
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/330/11

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.



	w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 346);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 346 referuje pan Komendant Leszek Walczak

LESZEK WALCZAK – Komendant Straży Miejskiej Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opinia pozytywna, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 346?



Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/331/11

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.



	w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012 (druk 332);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 332 referuje pan dyrektor Jarosław Formela

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Ja się tylko chciałam upewnić panie dyrektorze, już po zmianach tegorocznych, ten budżet 2011 roku, 941tysięcy 200 będzie większy od planowanego? Tak, większy tegoroczny od planowanego, a czemu?                  Bo tak ostrożnie planuje się te dochody do gminnego programu?

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Już informuje, bo są dodatkowe wpływy ze zwiększenia koncesji,                    a koncesja jest zwiększona i w zależności od tego na program                          i alkoholowy i na program narkomanii, który w całości obejmuje                        ta koncesja, obydwie realizację, obydwa programy i przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Radna JOLANTA BANACH 
Pani prezydent, tegoroczne dochody programy tego dotyczącego zwalczania narkomanii, tegoroczne są wyższe 940 od planowanych               na następny rok. I czy to wynika z ostrożnego planowania dochodów             w przyszłym roku?

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
To wynika z tego, że plan przygotowujemy na podstawie dochodów zeszłorocznych, natomiast w przeciągu roku jeśli się okazuje, że te dochody z akcyzy są wyższe niż w ubiegłym roku, to po rozliczeniu tych zwiększonych dochodów dostajemy informację że one są wyższe i rozdysponujemy te zwiększone dochody do końca roku. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć o ile te dochody w konkretnym roku wzrosną.

Radna JOLANTA BANACH 
Tylko myślałam, że skoro w tym, że jest zasada taka, że się planuje na podstawie bieżącego roku i dochodów to dochody w bieżącym roku skoro okazały się wyższe o 600 tysięcy to i plan powinien być na następny rok porównywalny, a jest niższy od tegorocznego, dziękuje.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 332?

Za				-   26
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/332/11

w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska  na rok 2012

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok” (druk 333);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 333 referuje pan dyrektor Jarosław Formela

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 333?

Za				-   24
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/333/11

w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2012 rok”

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012 

(druk 336);

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 336 referuje pan dyrektor Jarosław Formela

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 336?


Za				-   25
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/334/11

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.


	zmieniająca uchwałę  Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011 (druk 347);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 347 referuje pan dyrektor Jarosław Formela

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.

Radna JOLANTA BANACH 
Panie Przewodniczący, panie Dyrektorze, pani Prezydent, to przede wszystkim ja chcę powiedzieć tak, rzeczywiście z kalkulacji wynika, że o 600 tysięcy wzrosły dochody i one zostały przeznaczone na pogotowie socjalne i na paczki rozumiem dlatego że trzeba te pieniądze porostu wydać, mało czasu zostało jeśli chodzi o paczki, ale tez mamy zdjęcie i to mnie niepokoi, 127tysięcy z obszaru zdrowie. Ja pamiętam, jeśli chodzi o realizacje programu że w roku 2010 również wydatki w obszarze zdrowie były w najmniejszym stopniu realizowane, jeśli chodzi o opinię biegłych sądowych pewnie wynika to z tego, że nie wszyscy klienci komisji krótko mówiąc chcą się leczyć, ale w tej zmianie zdejmujecie państwo 80tysięcy na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych na Morenie, Chełmie, Wrzeszczu, Oruni i Zaspie oraz ze specjalistycznych działań na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i z zaburzeniami zachowania. W tym programie który przyjęliśmy na następny rok, dofinansowanie świadczeń zdrowotnych też troszeczkę jest mniejsze niż w zeszłym roku, tak mi wynikało z policzenia. Z czego to panie dyrektorze wynika, bo rozumiem że to jest jedna z najbardziej newralgicznych obszarów interwencji, i potrzebnych, interwencja zdrowotna.

JAROSŁAW FORMELA – P.O. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Już odpowiadam. Ta sytuacja ma miejsce z tego powodu, że w czerwcu weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej i tutaj w porozumieniu z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jesteśmy cały czas w porozumieniu. Te umowy które były zawarte do czerwca, do pierwszej połowy roku, mogły w tym kształcie dalej być realizowane. Na te punkty umowy kończyły się akurat w połowie roku i myśmy już od lipca na ten rok nie mogli zawrzeć fizycznie umów na samo świadczenie usług zdrowotnych. Ta ustawa o działalności leczniczych wprowadza programy, dlatego przygotowujemy się od nowego roku, znaczy przygotowujemy te podmioty, żeby one wystąpiły w ramach złożonej oferty już jako programy zdrowotne, także na dzień dzisiejszy nie możemy bezpośrednio finansować świadczenia usług zdrowotnych.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pani prezydent zapewnia że są środki zabezpieczone na takie sytuację.
       


Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Te zmiany zostały opracowane w dużym konsensusie co potwierdzam, bo brałem udział w nich. Natomiast tutaj jest taka prośba do pana prezydenta Lisickiego, my stoimy przed faktem, zresztą tutaj komisja również przychyliła się przekazując pokaźną kwotę na pogotowie socjalne, natomiast mamy nadzieję, że uda się miastu wynegocjować z budżetem państwa, tak bym powiedział, dość ciekawą kwestię pokrycia kosztów przeniesienia tego pogotowia. Pan prezydent teraz akurat wyszedł, szkoda bo na jednym ze spotkań powiedział, że budżet państwa będzie również partycypował w kosztach nowego pogotowia socjalnego. Żeby się tak nie okazało, że my oddając tą działkę, oddając budynek w dobrym stanie, prawda, który będzie i tak zburzony, bo tam plany przewidują budowanie sądu, żebyśmy w 100% nie ponosili kosztów przeniesienia, czy adaptacji nowych pomieszczeń. Warto by było tutaj negocjować z rządem, no w końcu nie z naszej wini poniesiemy tutaj dość spore koszty związane z przeniesieniem pogotowia socjalnego. No szkoda, że pan prezydent akurat wyszedł, bo wiem że to jest częściowo jego działka, i prosiłbym żeby jednak baczniej przyglądał się tym negocjacją i próbował jednak coś dla miasta więcej wyrwać, tak? Dziękuje.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 347?


Za				-   26
						przeciw 			-     1
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/335/11

zmieniająca uchwałę  Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.



	w sprawie połączenia Domu Integracyjno – Rodzinnego placówki socjalizacyjnej w Gdańsku i Grupy Usamodzielnienia – filii Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej w Gdańsku (druk 349);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 349 referuje pani dyrektor Podegrodzka - Lost

DANUTA PODOGRODZKA - LOST – Miejski Ośrodek Pomocy Społ.
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głos w dyskusji pan radny Piotr Gierszewski.

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Tutaj wypada z grzeczności zabrać głos, bo wielu, wielu radnych brało udział w dość długich rozmowach zakończonych w pewnym sensie sukcesem. Natomiast najkrócej powiem tak, celowość przekształcania pogotowia tak, i to z wykrzyknikiem. Metodologia nie, tez z wykrzyknikiem. Tak naprawdę mamy znowu doczynienia z taką sytuacją, gdzie radnych stawia się w roli przepraszam za kolokwializm, tego złego wujka, swoiście takiego mini kata. Szkoda że czekamy, czekamy, a potem nagle bach. Spokojnie można było od przynajmniej od trzech lat ewolucyjnie reorganizować placówkę, zresztą wskazywał na to w tych sowich pokontrolnych wnioskach Wojewoda Pomorski. Trudno dziś właściwie wskazywać jednoznacznie winowajcę takiego pewnego zaniechania, bo tutaj nie mówię w ogóle o zaniedbaniach, ale o zaniechaniach, chyba najbardziej sprawiedliwie było by powiedzieć dzisiaj że 1/3 prezydent, 1/3 MOPS, 1/3 sama dyrekcja placówki. Chociaż trudno dziwić się ludziom że ulegali swoistej pokusie dobrodziejstwa ze strony organu prowadzącego, który do tej pory przekazywał 3,5mln złotych na 30 dzieci, gdzie jak się okazuje można tę usługę wykonać za o kwotę o ponad 1,5mln złotych mniejszą. Ale szanowni państwo postanowiłem nie rozwodzić się nad tym tematem dłużej gdyż od tego są merytoryczne posiedzenia komisji i szanując czas państwa radnych poprosiłem radnych o pozycję, o wstrzymanie się od głosu nad projektem tejże uchwały. A jakie argumenty przeważyły, po pierwsze wnikliwe rozpatrzenie projektów uchwał przez komisję, tutaj bardzo duże podziękowania dla przewodniczącej komisji, pani radnej Beaty Dunajewskiej która faktycznie doprowadziła do szeregu spotkań wszystkich zainteresowanych i nie bała się konfrontacji wraz z krytyczną opinią sytuacji dotychczasowej, dziękuję. Po drugie doprowadzono do zminimalizowania kosztów społecznych, to o co nam tez radnym zależało, patrz zwolnień. I tutaj duże zaangażowanie ze strony MOPSu w ratowanie miejsc pracy, godne pochwały. Za ten wcześniejszy grzech zaniechania, odpokutowany. Wniosek końcowy, w imieniu radnych, nie wiem, przynajmniej części, proszę o jak najszybsze przedłożenie nowego regulaminu funkcjonowania placówki interwencyjnej w świetle całościowej polityki Miasta Gdańska w powiązaniu z siecią placówek socjalizacyjnych oraz wsparcia dzielnego. Pani prezydent, tak na marginesie warto radnych informować o planach miasta w kontekście szerokopojętej polityki społecznej by unikać zaskoczeń z wyraźnie zaakcentowanym celem do którego zmierzamy, dziękuje serdecznie

Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
No mój kolega, w zasadzie odnoszę wrażenie że pośpieszył się z tymi uwagami bo to powinno być w następnym punkcie po prostu i ponieważ kolega zmusił mnie do wystąpienia, bo ja chciałem zabrać głos przy okazji następnego punktu dotyczącego już reorganizacji, ale w związku z tym ponieważ podjął ten temat już, to ja tez muszę się jakby uzupełnić troszkę, pozwolić sobie jego wypowiedź, a mianowicie zabrać głos odnosząc się do następnej uchwały jaką jest, czyli reorganizacji

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Myślę że przy następnej będziemy dyskutować, na razie odnieśmy się do druku 349, natomiast jak będzie druk 350 to będziemy..

Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
Dobrze to ja na razie dziękuje i odniosę się przy następnych.

Radna BEATA DUNAJEWSKA-DASZCZYŃSKA
No ja tylko chciałam powiedzieć że to wszystko nie dotyczy tej uchwały, więc żebyśmy gdzieś nie zagubili podstawowych spraw, które tak naprawdę dotyczą następnej uchwały, która jest dla nas bardzo ważna i o której rzeczywiście pewno wszyscy będziemy rozmawiać.

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Szanowni państwo chciałem zabrać raz głos w dwóch uchwałach które są nierozłączne, no nie mówmy tak, że to co przed chwilą mówiłem nie dotyczy, bo dotyczy. Ponieważ konsekwencją szanowni państwa podjęcia tejże uchwały dotyczącej połączenia domu integracyjnego jest następna uchwała mówiąca o reorganizacji tejże placówki i jeszcze raz powtarzam jest to zasadne, tylko metodologia nie. Stąd zabrałem ten głos żeby w drugiej już uchwale państwu nie zabierać cennego czas. Natomiast jedna z druga jest wyjątkowo powiązana i czy te słowa które powiedziałem, powiedziałbym w tej pierwszej uchwale czy drugiej, one całkowicie się wkomponowują w całą tę sytuację dotyczącą tejże placówki. Bo nie przyjęcie pierwszej niesie za sobą niestety konsekwencję negatywne drugiej. To trzeba wyraźnie powiedzieć, dziękuje. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 349?
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Uchwałę Nr XIX/336/11

w sprawie połączenia Domu Integracyjno – Rodzinnego placówki socjalizacyjnej w Gdańsku i Grupy Usamodzielnienia – filii Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej w Gdańsku

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej z siedzibą w Gdańsku w placówkę interwencyjną (druk 350);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 350 referuje pani dyrektor Podegrodzka - Lost

DANUTA PODOGRODZKA - LOST – Miejski Ośrodek Pomocy Społ.
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
	
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, głos w dyskusji pan radny Jacek Teodorczyk.

Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
Dotarłem wreszcie do tej uchwały której chciałem zadać parę pytań pani dyrektor którą bardzo zresztą cenie na skutek naszej długiej współpracy już drugą kadencję. Mam pozytywne doświadczenia bardzo, ale niemniej tutaj przy okazji tej reorganizacji, zamiany tej placówki na placówkę interwencyjną i zaniepokoiły mnie tempo zwalniania pracowników. Uważam że powinno to się jednak odbyć bardziej etapowo niż w tej chwili jednorazowo i prosiłbym by w tej chwili pani dyrektor uświadomiła mnie jak zadbano o ludzi którzy będą zwalniani, bo jak zwykle mnie bardzo interesuje kadra która nie będzie pracowała w tym pogotowiu, czy ma jakieś możliwości znalezienia pracy, czym im cokolwiek zaproponowano, to jest pierwsze moje pytanie. Drugie, czy to zmniejszenie kadry, zarówno administracyjnej także pedagogicznej, opiekuńczej nie wpłynie na pogorszenie się jakości opieki nad tymi dziećmi. Czy to będzie inaczej mówiąc kadra wystarczająca by jakościowo ten ośrodek nie pogorszył swojej działalności. I trzecie pytanie, czy restruktując to pogotowie państwo już orientujecie się jaki w przyszłości będzie schemat organizacyjny tego pogotowia, i czy w myśl tego schematu organizacyjnego państwo tej restrukturyzacji dokonujecie, czy po prostu metodą prób i błędów. Te trzy pytania chciałem pani dyrektor zadać.

DANUTA PODOGRODZKA - LOST – Miejski Ośrodek Pomocy Społ.
Chciałam zapewnić pana przewodniczącego że my jako pomoc społeczna opiekujemy się i udzielamy pomocy wszystkim osoba w związku z tym na pewno żaden z pracowników nie zostanie bez pracy. Mamy propozycje dla tych osób, nie powiem ofertę, ale propozycję pracy dla tych osób, natomiast z grupą socjalizacyjną przechodzą wprost pracownicy którzy z tą grupą pracują, natomiast z kadry która pozostaje, chcemy w przetargu ogłosić ochronę, w związku z tym będzie zabezpieczenie miejsc pracy również dla pracowników portierni, jeżeli natomiast chodzi  o pracowników administracyjnych, kierowcę i portiera jednego mamy dla nich propozycję pracy, tak naprawdę takiej na dzień dzisiejszy zwalnianych zostaje 5 pracowników, czyli przy dużej restrukturyzacji tak naprawdę pogotowia zostaje 5 pracowników którym musimy zapewnić, czyli pomóc w znalezieniu pracy. Zawsze tak działamy i tym razem też tak będziemy w stosunku do pracowników postępować. Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące jakości pracy pogotowia opiekuńczego, to chciałam też zapewnić chociażby z uwagi na to iż pogotowie w funkcji interwencyjnej z propozycją 30 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki pozostaje w grupie 30 osobowej. Zabezpieczenie kadrowe 34 pracowników, jest to ponad wymiar 1 pracownik na 1 dziecko. W związku z tym nie będzie sytuacji takiej i na to liczymy i wiemy, bo myśmy tą analizę właśnie po to przez półtorej roku robili, żeby przeanalizować skrupulatnie czy nie będzie sytuacji takiej że odłączając te inne funkcję i pozostawiając funkcję interwencyjną może dojść do załamania systemu. Nie dojdzie dlatego, że mamy wnioski pokontrolne, mamy wizytację, mamy rozmowy merytoryczne za sobą, ale przede wszystkim pozostawiamy 30 osobową grupę interwencyjną, taką jaka ona była, z tym zasobem kadry merytorycznej która jest. Jeżeli chodzi o osoby zwalniane, które chcemy w wyniku restrukturyzacji chcemy zwolnić, to to są pracownicy administracji w większości. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie dotyczące schematu organizacyjnego, schemat w uzasadnieniu został określony jako pozostawienie grupy interwencyjnej, bo on jest bardzo prosty, bo to jest schemat, gdzie będzie jedna grupa po 10 osób, tak jak jest tutaj w uzasadnieniu wspomniane 30 osobowa. My po prostu z tego pogotowia opiekuńczego wyłączamy te grupy, które powinny według ustawy o pieczy zastępczej powinny znaleźć się w innych formach opieki nad dzieckiem. Patrzymy przede wszystkim na dobro dziecka, patrzymy żeby to dziecko prowadzone było w odpowiedni sposób i żeby ono nie istniało w wielofunkcyjności, tylko od początku do końca było prowadzone przez tych samych wychowawców w tej samej placówce. Żeby nie, w miarę możliwości te dzieci nie chodziły w systemie. 

Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
Króciutko jeżeli można, pani dyrektor ja rozumiem że w takim razie propozycję pracy państwo nie macie dla ilu zwalnianych pracowników?

DANUTA PODOGRODZKA - LOST – Miejski Ośrodek Pomocy Społ.
Jeżeli chodzi, jeżeli mówimy o takich osobach które mamy do zagospodarowania w zakresie pracy to mamy 5 osób. 5 osób do zagospodarowania, natomiast rusza, już jest gdańska spółdzielnia socjalna która staje do przetargu, która na dzień dzisiejszy bardzo dobrze funkcjonuje, która propozycję które będzie dawała, będzie dawała wielowymiarowo, czyli też i dla pracowników merytorycznych, dla pracowników obsługi, jak i również dla pracowników administracyjnych, w związku z tym liczymy na to, że te osoby będą chciały z tego skorzystać. My z tą propozycją do tych osób na pewno wyjdziemy po uchwale rady miasta.


Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że w moim przekonaniu standardem przy tego typu uchwałach przy tego typu uchwałach powinno być łącznie dostarczany projekt statutu oraz projekt regulaminu przekształcanej jednostki co pozwoliłoby radnym ocenić jakby przyszłą strukturę danej jednostki znacznie głębiej i stąd apel do wszystkich przewodniczących komisji abyśmy wyegzekwowali właśnie tą kompletność dokumentów przy podejmowaniu tego typu uchwał, dziękuje bardzo.

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Ja tylko jedno zdanie dosłownie, otóż jedną kwestię, ja na końcu swego wystąpienia specjalnie mówiłem o szeroko pojętej polityce oświatowej bo, pani dyrektor, właściwie to pani prezydent, że warto byłoby jednak pokusić się na te dobre rozwiązania, które wprowadziliśmy w mieście Gdańsku, mówię tutaj o domach dziecka. Wraz  z m.in. panem radnym Teodorczykiem 4 lata temu wnioskowaliśmy o, właśnie rozpoczęcie takiej swoistej procedury związanej dzisiejszymi placówkami które mamy w uchwale. No wtedy się nie udało mimo że zgoda była wszystkich stron że pomysł jest dobry, mówię tu o budowie tych domków dla dzieci i załatwienia w ten sposób jak udało się to załatwić przy uchwałach dotyczących właśnie tej a nie innej opieki. Dlatego uważam że warto by do tematu wrócić. Ja rozumiem że przed EURO nie mamy szansy, natomiast w wpi warto by w 2012 roku jednak usilnie bić się i wpisać w najbliższych 3 latach jednak docelowe doprowadzenie. Radni gdyby wiedzieli do czego zmierzamy dzisiaj było by dużo łatwiej podejmować trudne decyzję reorganizacji placówek i tak jak w uchwale jest zwolnień na szczęście znalezienie miejsc pracy dla zdecydowanej większości, połowy, powtarzam połowy zatrudnionych w placówce co jest takim ewenementem, właściwie pierwszy raz stanęliśmy w takiej sytuacji, bo chyba łatwiej decydować się na likwidację i w całości wtedy mamy doczynienia z wszystkimi którzy w jakiś sposób są pokrzywdzeni, ale równomiernie i jednoznacznie, natomiast tutaj pozostawiamy pewną furtkę jednak tez wyboru, kto będzie pracował, kto nie będzie pracował i wprowadzamy się taką pętlę szeroko rozumianej uczciwości w podejściu kto. To są to następne problemy natomiast się tego podjęliśmy i tutaj będziemy czuwać żeby ta kwestia społeczna została do końca pozytywnie załatwiona, a jednak o tych domkach będziemy pani prezydent przypominać. Rok czasu szybko minie, mam nadzieję, że wspólnie, wspólnie te rozwiązanie wprowadzimy tak jak to udało nam się 4 lata temu z domem dziecka, dziękuje.



Radna BEATA DUNAJEWSKA-DASZCZYŃSKA
Ja specjalnie zabieram głos jakby podsumowując całą dyskusję, ponieważ czekałam na to co powiedzą moi koledzy. Ja ustosunkuje się tylko do jednej wypowiedzi bo ona jest istotna. Jako komisja kontynuując starania Jacka Teodorczyka i Piotra Gierszewskiego wystąpiliśmy z wnioskiem o budowę domków dla pogotowia opiekuńczego. Otrzymaliśmy wniosek jakoby bardzo pozytywny, natomiast on był mocno dla mnie nieprecyzyjny i niezobowiązujący, dlatego poprosiłam o uzupełniający harmonogram który otrzymałam. Przedstawiłam ten harmonogram na komisji, więc nie do końca rozumiem co powiedział Piotr Gierszewski, ponieważ wiem jaki jest harmonogram czasowy. Do 2014 zostanie sporządzony kosztorys i uzupełnienia projektu, dane techniczne zostaną uzupełnione czyli do 2014 mamy sporządzone takie podstawowe rzeczy które potem będą wdrażane w życie, po 2014 roku mam nadzieję że ten domki zaczną być budowane. Ja nie wiem czy to będzie 2015 czy 2016, tak daleko prognoza finansowa nie sięga. Co jest bardzo ważne, ważne jest również to, że w przeciągu ostatniego, ostatnich dwóch tygodni osiągnęliśmy moim zdaniem mega porozumienie. Okazało się że ja udałam się na spotkanie z panią skarbnik i panią prezydent i okazało się że gdzieś te domki, mimo wszyscy o nich rozmawiali, mimo że w poprzedniej kadencji była o tym mowa, gdzieś te domki zginęły. Ich nie było do 2014 w prognozie finansowej. Co de facto powodowało że rozmawialiśmy o pustym, o takim projekcie który nie był możliwy do zrealizowania. Rozmowa była bardzo rzeczowa, pani skarbnik i pani prezydent udały się do pana prezydenta, który zdecydował o tym że ten projekt zostanie wpisany do prognozy finansowej, co oznacza, że my dopiero w tej chwili po wpisaniu tego do prognozy finansowej możemy o tym rozmawiać, że to na pewno będzie zrealizowane. A dlaczego to jest takie bardzo ważne, ponieważ te wszystkie przekształcenia, te przeniesienia, te zwolnienia, które dla mnie też są mocno bolesne, mają jakby swoją kontynuację. Jest to część większej całości, jest to plan który doprowadzi do tego, że w przyszłości powstaną trzy domki dla pogotowia opiekuńczego właśnie wzorem domów dla dzieci i ja uważam że mimo że ten plan restrukturyzacji nie jest wpisany to on właśnie jest planem wszystkich tych zmian i finałem tych wszystkich zmian jest przeniesienie dzieci do tych małych domków i o to wszystkim nam chodziło. Dziękuje bardzo.

Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Dlaczego mówiłem o 2012, tuż po. To co powiedziała pani, znaczy spuentowała do końca, na końcu, chodzi o ten czas, o dzieci nie mogą tak długo czekać, prawda. Mówiąc o 2014, budowa 2016, 2017, tu mówimy o bardzo, powtarzam bardzo odległym czasie i mam nadzieję że będzie to traktowane swoiście priorytetowo, bo mówię no, rozumiemy 2012 rok, natomiast dzieci nie powinny tak długo czekać i dlatego chodziło mi o to żeby maksymalnie przyśpieszyć bo wola jest, powtarzam wola jest.

Radna JOLANTA BANACH 
Ja już tak dla rozluźnienia atmosfery chciałabym tylko zalecić państwu z komisji spraw społecznych żeby dokładnie zbadać zgodność rozlokowania w kilu domkach dzieci z pogotowia opiekuńczego, bo wedle nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej która ma uwaga, 250 artykułów, to jest chyba porównywalna z ustawą o finansach publicznych, placówka może się mieścić tylko w jednym budynku. Warto zasygnalizować, żeby ta ustawa uległa zmianie, bo ona jest jak regulamin szczegółowa, jak statut zrobiona. Bezsensu zupełnie.

DANUTA PODOGRODZKA - LOST – Miejski Ośrodek Pomocy Społ.
Znaczy ja chciałam tylko państwa zapewni, że w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska już podjęto pracę nad dostosowywaniem budynku, projektu budynku dla pogotowia opiekuńczego do końca 2011 roku.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, proszę państwa najdłuższa dyskusja była przy tym druku 350, no ale to są ludzie i to jest warto dyskutować żeby tą sprawę jak najlepiej rozwiązać. Więcej głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 350?
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Uchwałę Nr XIX/337/11

w sprawie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta – placówki wielofunkcyjnej z siedzibą w Gdańsku w placówkę interwencyjną

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


	w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015 (druk 326);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę państwa, teraz poprosimy przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Wojciecha Błaszkowskiego o przedstawienie wyników wyborów, które dokonaliśmy na ławników.

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Przedstawił wyniki wyborów – dokumenty z wyborów oraz protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje, czyli rozumiem, że pełne składy są obsadzone tak?

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Tak jest, pełne składy są obsadzone w pierwszym głosowaniu.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje…

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Myślę że do biura rady. Na maile tu pani radna chcę dostać wyniki.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę państwa teraz będziemy głosować uchwałę, bo oczywiście te wyniki, które przeczytał pan przewodniczący komisji będą załącznikami do uchwały, żeby sprawa była jasna. Załączniki będą z nazwiskami. Proszę państwa, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 326?
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Uchwałę Nr XIX/338/11

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych               na kadencję 2012 - 2015

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Śródmieście (druk 352);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę państwa, teraz przechodzimy do statutów, 15 wniosków Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, projektów uchwał statutów dzielnic. Druk 352 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 352?
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Uchwałę Nr XIX/339/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Śródmieście

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.




	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (druk 353);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 353 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 353?
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Uchwałę Nr XIX/340/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (druk 354);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 354 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 354?
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Uchwałę Nr XIX/341/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo (druk 355);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 355 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 355?

Za				-   33
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 





Uchwałę Nr XIX/342/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Piecki – Migowo

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Chełm (druk 356);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 356 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 356?


Za				-   34
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/343/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Chełm

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.






	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Jasień  (druk 357);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 357 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 357?


Za				-   33
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/344/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Jasień

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Oliwa (druk 358);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 358 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 358?


Za				-   32
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/345/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Oliwa

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Orunia – Św. Wojciech – Lipce  (druk 359);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 359 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 359?

Za				-   34
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 

Uchwałę Nr XIX/346/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla                       Orunia – Św. Wojciech – Lipce

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Przeróbka (druk 360);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 360 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 360?


Za				-   34
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/347/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Przeróbka

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Siedlce (druk 361);



Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 361 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 361?


Za				-   31
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     0
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/348/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Siedlce

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Stogi (druk 362);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 362 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 362?


Za				-   28
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/349/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Stogi

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.


	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Ujeścisko – Łostowice (druk 363);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 363 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 363?


Za				-   33
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/350/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla                Ujeścisko – Łostowice

Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.





	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla VII Dwór (druk 364);


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 364 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 364?


Za				-   33
						przeciw 			-     0
						wstrzymało się 		-     1
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/351/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla VII Dwór

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.



	w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla Zaspa - Młyniec (druk 365);




Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk 365 referuje Marcin Skwierawski.

Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 


Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwały, druk 365?


Za				-   29
						przeciw 			-     1
						wstrzymało się 		-     2
							
Rada Miasta Gdańska
				   w głosowaniu   p r z y j ę ł a 


Uchwałę Nr XIX/352/11

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Osiedla                      Zaspa - Młyniec

Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.




PUNKT 5

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nie ma.

Interpelacje i zapytania Radnych stanowią załączniki nr 45 i 46 do niniejszego protokołu.



PUNKT 6

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nie ma. Ogłaszam zakończenie obrad, dziękuję państwu bardzo.



PUNKT 7

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Obrady zakończono o godzinie 1300


                                                                                    Przewodniczący
						               Rady Miasta Gdańska
                                                               

                                                                        Bogdan Oleszek










Protokół sporządziła 
na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Wioletta Krewniak 











