
PROTOKÓŁ NR XXIX/2012 

z XXIX sesji RADY MIASTA GDA ŃSKA, 

która odbyła si ę w dniu 30 sierpnia  2012 roku 

w sali obrad Nowego Ratusza w Gda ńsku 

ul. Wały Jagiello ńskie 1 

 
 
Początek obrad godz. 900 

W sesji udział wzięło 33 radnych. 
Nieobecny radny – Piotr Dzik. 

 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 

 
 
 

PUNKT 1 
 
 

SPRAWY REGULAMINOWE  
 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Szanowni państwo, bardzo witamy na XXIX sesji Rady Miasta Gdańska. 
Przewidywana przerwa od godz. 12 do 14. Na konwencie mówiliśmy, Ŝe 
to jest czas Ŝeby była moŜliwość uczestniczenia w Dworze Artusa                   
w uroczystościach. Zaczynamy od informacji. Bardzo serdecznie witam 
wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.  
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdj ęcie  z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Gdańska oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk 634) – pkt 4; 
ppkt 3 
 
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska                  
o wł ączenie  do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania 
Alei Vaclava Havla w Gdańsku kategorii drogi powiatowej (druk 639) 
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     Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o wł ączenie  do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2013 
środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych 
(druk 640) 

 
 

Wpłynęły autopoprawki  do druków: 
 
- druk 635  – pkt 4, ppkt 1  
- druk 636  – pkt 4, ppkt 2   
 

     To są wszystkie informacje jeśli chodzi o to, co wpłynęło. Szanowni 
państwo, bardzo proszę, bo bardzo wiele osób nie ma jeszcze włoŜonych 
kart do głosowania. Bardzo proszę, Ŝeby państwo powkładali karty do 
głosowania: pan radny Wiecki nie ma, a proszę poprawić, bo nie działa, 
teraz dobrze jest, dziękuję. Gierszewski Piotrek teŜ nie ma, pani radna 
Banach teŜ nie widzę karty, Gierszewski OK, pani Banach jeszcze nie ma. 
JuŜ jest, dziękuję bardzo pani radna. Tutaj z tej strony nie ma pana 
radnego Lecha, ale karty proszę włoŜyć, ale karty proszę włoŜyć. I jeszcze 
patrzę, kto nie ma, pani radna Wierzba nie ma karty jeszcze włoŜonej. 
Dziękuję bardzo. wszyscy. Szanowni państwo, tutaj prezydium ma całe, jak 
zawsze. Zaczynamy od druku 639, dotyczy to włączenia Alei Vaclava Havla 
do porządku obrad dzisiejszej sesji, chodzi o nadanie drogi powiatowej. Kto 
z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem druku pod obrady 
dzisiejsze?  

 
za    -   30 

      przeciw    -     0 
      wstrzymało si ę   -     0 
        

Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  

 
 
To będzie druk  w pkt 14A.  
 
Wpłynął wniosek KSiŁP o włączenie pod obrady projektu uchwały ws. 
wyodrębnienia na 2013 rok środków finansowych na działalność 
statutową jednostek pomocniczych – druk 640. Jeśli przegłosujemy 
będzie jako ostatni, 28 pkt. Kto z pań i panów radnych jest za 
włączeniem druku 640?  
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za    -   30 
      przeciw    -     0 
      wstrzymało si ę   -     0 
        

Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  

 
 
I ten druk będzie jako 28, jako ostatni.  
I to są wszystkie, jakie mieliśmy do przegłosowania.  
 
 
Porządek obrad:  
 
1. Sprawy regulaminowe 
      - otwarcie sesji 
 

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

              Prezentacja wyników „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2012” 
 

          Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej 
                Tomasz Drozdowski -  Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych 

 

4. Uchwały: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 635 + autopoprawka)  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 
2012 rok  (druk 636 + autopoprawka)  

3) w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia 
postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 632)  

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście 
Gdańsku (druk 610)  
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5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku        
(druk 611)  

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście 
Gdańsku (druk 612)  

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w 
mieście Gdańsku (druk 620)  

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście 
Gdańsku (druk 613)  

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy śuławskiej w mieście 
Gdańsku (druk 615)  

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy 
Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku (druk 616)  

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej w 
mieście Gdańsku (druk 618)   

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku 
(druk 630)  

13) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 
25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w 
mieście Gdańsku (druk 617)   

14) w sprawie nadania Alei Vaclava Havla w Gdańsku kategorii drogi 
powiatowej (druk 639)  

15) w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella 
Gedanensis" na "Cappella Gedanensis" oraz nadania nowego Statutu 
(druk 622)  

16) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Gdański 
Archipelag Kultury (druk 623)  

17) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod 
nazwą: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" (druk 624)  

18) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut 
Kultury Miejskiej (druk 625)  
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19) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub 
śak (druk 626)  

20) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 627)  

21) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Gdańska Galeria Miejska (druk 628)  

22) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski 
Teatr Miniatura (druk 629)  

23) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej 
Miasta (druk 631)  

24) w sprawie wyraŜenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska 
udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 621)  

25) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji pt. "Rewaloryzacja 
zabytkowego Parku Oruńskiego w Gdańsku", planowanej do realizacji w 
obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Doliny Potoku 
Oruńskiego" (druk 614)  

26) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i 
Zieleni w Gdańsku – jednostki budŜetowej (druk 637)  

27) w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej (druk 619)  

28) wyodrębnienia na 2013 rok środków finansowych na działalność 
statutową jednostek pomocniczych (druk 640)  
 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Pre zydenta Miasta.  
6. Wnioski, o świadczenia osobiste.  
7.Zakończenie obrad. 
 

PUNKT 2 
 
 

KOMUNIKATY  
 

 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Jako komunikat pragnę państwa poinformować, Ŝe przewodniczącym 
klubu radnych PIS z RMG z dniem 30 sierpnia został pan Grzegorz 
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Strzelczyk, gratulujemy i Ŝyczymy. TakŜe jest pan, jak widać, zmiana 
nawet miejsca. Szanowni państwo, w komunikatach chciałbym równieŜ 
przypomnieć, Ŝe są uroczystości związane z rocznicą podpisania 
Porozumień Sierpniowych, jak i zapraszam państwa do uczestnictwa             
w uroczystościach związanych z dniem 1 września.  
 
Pozostałe komunikaty zostały odczytane przez przewodniczącego.   
 
Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
  
 
Czy są komunikaty komisji? Nie widzę. Komunikaty prezydenta, bardzo 
proszę, pan prezydent Bojanowski.  
 
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
TOMASZ DROZDOWSKI – Zast ępca Dyrektora Wydziału Polityki 
Gospodarczej  
Przedstawili prezentację wyników „Rankingu samorządów 
Rzeczpospolitej 2012”. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękujemy panu dyrektorowi Drozdowskiemu. Czy są jeszcze 
komunikaty prezydenta? Nie ma, nie widzę. Czy pytanie zadać? Ale 
krótko, szanowni państwo, nie przewidywaliśmy.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Panie przewodniczący, ja chciałam bardzo pogratulować, bo dobrze jest 
coś wygrać, chociaŜ metodologia drugiego etapu rzeczywiście budzi 
zachwyt, bo co mają wyniki testu 6-klasistów i gimnazjalistów do istnienia 
budŜetu zadaniowego, to jest trochę taka zabawa Rzeczpospolitej, ale 
dobrze, Ŝe w tej zabawie Gdańsk zajął pierwsze miejsce, bardzo 
gratuluję i wyraŜam ubolewanie, Ŝe polskie gazety z taką konsekwencją i 
determinacją omijają wskaźniki bardzo zobiektywizowane, jak np. ONZ – 
Human Development Index, fajnie by było zobaczyć, jak wygląda poziom 
rozwoju społecznego w Gdańsku, dzięki.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ta informacja oczywiście jest miła, ale my o tym wiemy przynajmniej od 
2 miesięcy, ale chcę powiedzieć taką rzecz, te dane, one miałyby 
znaczenie, być moŜe nawet duŜe, gdyby słuŜyły do pokazania pewnej 
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koncepcji, jak i w jakich dziedzinach Gdańsk zamierza po prostu 
poprawić swoje wyniki lub osiągnąć sukces czy po prostu, jaki te wyniki 
mają wpływ na to, Ŝeby poprawić zarządzanie w Gdańsku. Ta sama 
informacja jest bezuŜyteczna, bez tego, Ŝe, powtórzę jeszcze raz, Ŝe to 
jest miłe, ale przy okazji chcę powiedzieć, Ŝe jestem bardzo zdziwiony, 
Ŝe w komunikatach na pierwszej sesji po Euro nie mamy informacji 
dotyczącej rozliczeń finansowych po Euro w Gdańsku. Ja przypominam, 
Ŝe ten Poznań, który w tym ratingu osiągnął pierwsze miejsce, to 
prezydent Poznania bodajŜe w 2 tygodnie podał mocne finansowe dane, 
do wiadomości publicznej, my ich nie znamy, jestem zadziwiony.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Wiem, Ŝe napisał pan interpelację w tej sprawie, będzie pan 
znał za chwilę panie radny.  
 
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ  
Ja właściwie to chciałem usłyszeć właśnie wypowiedź Kamińskiego, 
myślałem, Ŝe wreszcie usłyszę, poza tym, Ŝe miłe, to jednak coś więcej 
na temat tego pierwszego naszego miejsca, ale trudno. Jest taki jak jest 
kolega, dziękuję bardzo chociaŜ za tyle.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Wysoka rado, a propos tego samego rankingu, chciałem tylko zwrócić 
uwagę, Ŝe to była niezaleŜna kapitułą, nikt na nią nie wpływał, nie miał 
na nią Ŝadnego wpływu, te dane są bardzo dla nas skuteczne, my od 
wielu lat, bo zwróciłem uwagę z początku swojej wypowiedzi, Ŝe 
zajmowaliśmy miejsce w pierwszej dziesiątce, ale około 6-7. W związku 
z tym, Ŝe teraz zajęliśmy pierwsze, ja myślałem, Ŝe to jest naturalny 
proces dedukcyjny, ale to potwierdzę. Tak, my wyciągamy wnioski                 
z tego, równieŜ, nie tylko z tego rankingu, ale równieŜ z tego rankingu,           
w których kierunkach powinniśmy poprawiać naszą efektywność, takŜe 
zarządzania. Natomiast skupiłem się głównie na finansach, bo uwaŜam, 
Ŝe szóste miejsce w Polsce, a pierwsze w Unii Metropolii Polskich, 
największych miast w Polsce, to jest naprawdę dobre miejsce, jeśli 
chodzi o bieŜącą i przyszłą perspektywę finansową. A jeŜeli chodzi                    
o raport Euro, raport Euro będzie państwu przedstawiony, sam osobiście 
go przedstawię, na sesji wrześniowej, wtedy, kiedy będziemy mieli 
zakończony pełny, mam nadzieję, juŜ raport firmy Deloitte, bo z nią 
pracujemy cały czas nad efektywnością, tak, jak zresztą mówiliśmy, 
zamówienie dokładnie definiowało, Ŝe do końca września ma być 
wykonana pełna analiza efektywności, a to, co przedstawił pan 
prezydent Grobelny, to są dane, które państwo dokładnie znacie w 
naszym układzie budŜetowym, bo to są dane zaprognozowanych 
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wydatków budŜetowych i prognozowanych z analiz pobieŜnych efektów. 
My takie analizy juŜ mamy, wg. naszych wstępnych analiz, które mamy 
jako ankiety, które prowadziliśmy, ale własnym sumptem w oparciu               
o współpracę z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, mamy pewne 
dane, jeśli chodzi o dochodowość, natomiast naszym zdaniem one są za 
niskie, bo 0,5 mld zł definiowanego jako obrotu, który został wykonany            
w ramach Euro to nie są wartości, które są pełnymi wartościami 
związanymi z dochodowością, która moŜemy, czy przychodowością, 
określić na Euro. Dlatego nasz raport z Euro będzie raportem pełnym, 
państwu równieŜ udostępnionym. Dziękuję bardzo, we wrześniu.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. I tak bardzo wyczerpująca. Jeśli moŜna prosić, juŜ nie, tak, nie 
dyskutujmy juŜ, krótko, jednym zdaniem, proszę bardzo.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Jak ja słucham pana prezydenta, to się nie dziwię, Ŝe Poznań zajął               
w sferze zarządzania pierwsze miejsce, będziemy, zrobimy.  
 
 

 
PUNKT 3  

 
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH  

 
Radny MACIEJ KRUPA – Przewodnicz ący Klubu PO  
Szanowni państwo, działalność publiczna jest zajęciem szczególnym, ja 
jestem głęboko przekonany, Ŝe kaŜdy z nas podejmuje tą działalność 
chcąc czynić świat lepszym, kaŜdy z nas. Niestety, bardzo często 
politycy zachowują się tak, jakby cel uświęcał środki. Nie cofają się 
nawet przed zachowaniami niegodnymi. W minionym tygodniu lider PIS 
w Gdańsku, poseł Andrzej Jaworski wobec dwóch moich kolegów 
klubowych, radnych miasta Gdańska, członków klubu PO uŜył określenia 
sugerującego, Ŝe są przestępcami. To nie jest zachowanie godne. To 
jest zachowanie niegodne i ohydne. Czy rzeczywiście cel uświęca 
środki, szanowni państwo, takimi zachowaniami przyczyniacie się do 
tego, Ŝe działalność publiczna jest tak nisko oceniania przez 
mieszkańców naszego kraju, niezaleŜnie od tego o których politykach 
myślą, niezaleŜnie od tego do których partii ci politycy naleŜą. Szanujmy 
się nawzajem, dziękuję. 
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodnicz ący Klubu PIS  
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Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, na wstępie 
chciałbym podziękować za 2 – letnie kierowanie klubem PIS przez 
Wiesława Kamińskiego, takŜe Wiesiu dziękuję ci bardzo serdecznie.              
A najlepszym podziękowaniem i dowodem uznania tego był ten aplauz 
klubu, największego klubu w RMG, klubu PO. Dziękuję raz jeszcze. Ja 
przepraszam państwa, bo dzisiaj jestem średnio przygotowany, sytuacja 
nieco mnie zaskoczyła, i tutaj trochę będę improwizował, ja się chciałem 
zgodzić z moim przedmówcą, z panem Maciejem Krupą, Ŝe w polityce,  
w zachowaniach politycznych trzeba zachowywać się godnie i szanować 
swojego partnera czy oponenta politycznego. I w części tą wypowiedź 
podzielam, aczkolwiek z drugiej strony trudni znaleźć mi lepsze 
przykłady i inne przykłady niŜ na zawłaszczanie państwa niŜ to, co 
państwo prezentujecie w ciągu ostatnich 5 lat. Obecne, ostatnie minione 
lato, czy mijające lato przebiegło pod znakiem Euro i tutaj trzeba, dziś 
moŜemy juŜ o tym w pełni mówić, podziękować gdańszczanom za 
stworzenie wspaniałej atmosfery podczas tych mistrzostw i szczere                
i przyjazne przyjęcie tysięcy kibiców, którzy zechcieli odwiedzić nasze 
miasto w tym czasie. Ale mimo zmiennej pogody, często deszczowej, to 
minione lato upływa nam pod znakiem barw bursztynu i złota. I tutaj teŜ 
chciałbym podziękować panu prezydentowi, Ŝe nas zaszczycił swoją 
obecnością, bo chciałem się do niego zwrócić, Ŝe w maju promując firmę 
Amber Gold myślę, Ŝe postąpił co najmniej nieroztropnie, i tutaj te słowa, 
które wypowiadał w czasie konferencji 7 maja wspólnie z tą firmą,                 
w pewnym sensie ją promując, nie przynoszą chwały panu prezydentowi. 
Potem mieliśmy całą serię wpisów na blogu pana prezydenta, gdzie 
jeszcze się pogrąŜał, sugerując, Ŝe wszyscy klienci tej firmy, którą 
przewodniczący KNF nazwał piramidą finansową, są winni tej całej 
sytuacji, potem próbował się wycofać z tych wpisów, mówiąc, Ŝe to był 
pewien rodzaj dowcipu czy humoru, musimy wszyscy chyba się zgodzić, 
Ŝe to nie był humor najlepszej próby. I ale, co się wiąŜe z tą sprawą, ja 
nie chciałbym tego rozwijać dalej, tylko odpowiednie organy państwa 
wreszcie wzięły się do pracy o tą sprawę wyjaśniają, ale chciałbym 
zwrócić jedną uwagę na sytuację powiązaną z firmą Amber Gold, 
mianowicie na firmę Olt Express i z tym, co się dzieje na gdańskim 
lotnisku. Nie będę tutaj epatował znanym nazwiskiem młodego 
człowieka, który pracuje na tym lotnisku, bo to nie jest czas ani miejsce            
i to nie o to chodzi. Ja w dalszym ciągu uwaŜam, Ŝe zrobiono temu 
człowiekowi olbrzymią krzywdę, ale nie mogę się zgodzić z kuriozalnymi 
wypowiedziami zarządu portu lotniczego, tłumaczącymi tą całą sytuację. 
OtóŜ port lotniczy w Gdańsku przez najbliŜsze lata, do roku 2025 będzie 
sukcesywnie dokapitalizowany przez miasto Gdańsk jako największego 
udziałowca i równieŜ marszałka województwa i osoby, które nie 
rozumieją, nie wiedzą, co to jest konflikt interesów na tym lotnisku, to jest 
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absolutne nieporozumienie i myślę, Ŝe odpowiednie organy nadzorcze z 
ramienia największego udziałowca, jakim jest miasto Gdańsk wyciągną        
z tego konsekwencje. Nikt bowiem prezesowi portu lotniczego nie 
zarzucał tego, Ŝe on konkuruje z liniami lotniczymi, to jest absurd. On 
oczywiście konkuruje z portami lotniczymi, a linie lotnicze, które 
korzystają z portu lotniczego w Gdańsku są jego klientami. JeŜeli ten pan 
nie dostrzega, Ŝe pracownik, który pracuje u niego w porcie,                              
a jednocześnie pracuje u klienta, jest w konflikcie interesów, to to jest 
dramat organów zarządczych spółki, mam nadzieję, Ŝe miasto Gdańsk 
wyciągnie z tego odpowiednie konsekwencje. Z tą sprawą, która się 
jeszcze wiąŜe przypomnę, Ŝe 16 czerwca 2011 roku miasto Gdańsk 
podpisało z firmą Excello Gdańsk wi-fi sieć hotspotów w mieście. Ta 
firma teŜ upada, przypomnę, Ŝe szefem tej firmy jest członek rady 
nadzorczej Amber Gold, Michał Forc i ta firma brała udział w tym 
projekcie budowy punktu bezprzewodowego Internetu w Gdańsku                  
i zobowiązała się do sieciowego zabezpieczenia tych hotspotów, ich 
serwisowania. Co wtedy, i co miasto zrobi z tą sprawą w momencie, 
kiedy ta spółka upadła i kto w zamian firmę Excello będzie te hotspoty 
serwisował. TakŜe dziękuję, tyle na dzisiaj, i następnym razem lepiej się 
przygotuję. Dziękuję.  
 
 

PUNKT 4 
 

UCHWAŁY 
 
 
1). zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040                                     
(druk 635 + autopoprawka)  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 635 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KKiB, KRPiOŚ, KSSiOZ, KPGiM, KKiP, KSiŁP, KSiT, KE 
opinia pozytywna.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Ja bym chciała przypomnieć państwu radnym, Ŝe na sesji majowej 
myśmy zdjęli 300 tys. z gdańskiego programu przeciwpowodziowego            
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a teraz dokładamy 400 tys., ale to tylko tytułem informacji. Natomiast nie 
wiem czy pani skarbnik będzie mogła mi udzielić odpowiedzi o tło, 
powody i kulisy obniŜenia prawie o połowę dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego projektu Systematycznie do celu. Wartość tego 
projektu wynosi około, przeszło 14 mln zł, Urząd Marszałkowski 
zadecydował, moŜe pani prezydent Kamińska, o zmniejszeniu o 7 mln 
dofinansowania i ja uwaŜam, Ŝe to jest decyzja skandaliczna. Projekt 
szanowni państwo jest skierowany do gdańskich rodzin z problemem 
alkoholowym, do dzieci z tych rodzin, do osób zaburzonych psychicznie, 
do rodzin zastępczych, do osób niepełnosprawnych, osób zagroŜonych 
bezdomnością, nie rozumiem aŜ tak głębokiego drastycznego cięcia, 
zwłaszcza, Ŝe projekt nie będzie realizowany w 2014 roku.                         
I rozumiem, Ŝe my teraz 636 druku nie rozpatrujemy, pani skarbnik, 
osobno wolałaby pani, tak? Dobrze. I w czerwcu zwiększyliśmy środki na 
rewitalizację Dolnego Miasta, w związku z tym budynkiem na ulicy 
Dobrej, a teraz okazało się, Ŝe zmniejszamy, czy przez miesiąc okazało 
się, Ŝe jest jakaś nowa sytuacja w stanie technicznym tego budynku?  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Szanowni państwo, ten budynek, oczywiście jego rewitalizacja będzie 
dokonywana, mówimy o budynku przy ulicy Dobrej 8 A i B, natomiast             
w tym roku nie zostaną wydatkowane środki, nie będzie wykonania 
finansowego tego projektu, czyli modernizacji  tego budynku, w związku 
z tym bez sensu jest zatrzymywanie tych środków w budŜecie 
tegorocznym, bo moŜna po prostu przyspieszyć realizację innej 
inwestycji, przy której właśnie zwiększamy środki o mln zł, dotyczy to 
chyba trasy Sucharskiego. Natomiast proszę państwa, wracając do 
projektu, który realizuje MOPR, oczywiście następuje zmniejszenie 
środków, taka jest decyzja województwa pomorskiego, o przeszło 7 mln 
zł, czyli nastąpi skrócenie realizacji projektu o równieŜ o rok 2014. 
Trwają rozmowy odnośnie realizacji tego projektu, niemniej takie 
otrzymaliśmy informacje, taka będzie korekta na dzień dzisiejszy i stąd 
teŜ jest zmiana w WPF, bo nie moŜemy sztucznie utrzymywać środków, 
do których po prostu nie mamy glejtu, Ŝe  je otrzymamy, ale rozmowy 
oczywiście w tym temacie są prowadzone przez panią dyrektor Jarema           
i panią prezydent Kamińską.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Ja tylko dopytam, bo przecieŜ jest to projekt, co do którego podpisano 
juŜ umowę o dofinansowaniu, prawda, czyli ja rozumiem, Ŝe w trakcie 
realizacji następuje decyzja o zmniejszeniu środków.  
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
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Ta decyzja, to jest projekt tzw. systemowy, który jest projektem 
ogólnopolskim, i decyzja zarządu województwa była konsekwencją 
zmiany w projekcie systemowym. Ani zarząd województwa ani my na tą 
zmianę nie mieliśmy pełnego wpływu, natomiast złoŜyliśmy swoje uwagi 
do tej decyzji, z prośbą o wyjaśnienia dotyczące powodów. I oczekujemy 
na odpowiedź, natomiast poniewaŜ stało się to faktem formalnym,                  
w związku z tym musimy się zachować tak jak ta decyzja zarządu nas 
zobowiązuje.  
    
Radny – KRZYSZTOF WIECKI  
Pani skarbnik, na KRPiOŚ była pani pytana o boisko, na które 
przeznaczamy 265 tys., ja to pytanie powtórzyłem na KSiT, i miała pani 
w tej chwili to powiedzieć, nie powiedziała. Czy ma pani juŜ tą wiedzę?  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Proszę państwa, oczywiście informacja została przesłana do pani radnej 
Owczarczak, przepraszam bardzo Ŝe do wszystkich członków komisji nie 
dotarła. Pan dyrektor Dawidowski postara się precyzyjnie przedstawić 
lokalizację tego boiska piłkarskiego, tak, jak wspomniałam, są to grunty 
gminne, ale pana jeszcze interesuje konkretnie miejsce, czyli lokalizacja 
tego boiska.  
 
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów 
Rozwojowych  
Szanowni państwo, to jest lokalizacja niedaleko szkoły przy ul. 
Meissnera 9, po drugiej stronie, to jest ulica Olsztyńska, jeśli dobrze 
pamiętam, ona tam przechodzi Meissnera w Olsztyńską i po drugiej 
stronie jest miejsce przeznaczone na realizację tego zadania, czyli 
boisko razem z obiektem takim socjalnym.  
 
Radny – KRZYSZTOF WIECKI  
Proszę państwa, zapytuję się o to, bo tak się domyślałem, Ŝe o ten teren 
chodzi, natomiast doskonale wiemy, Ŝe na terenie szkoły jest boisko 
sztuczne, pan Dawidowski w tej chwili powiedział o ul. Olsztyńskiej, 
Opolskie, w kaŜdym bądź razie po drugiej stronie dosłownie w odległości 
200 m jest boisko przy SP 80 i myślę, Ŝe tutaj jest niezasadne w tak 
małej odległości budować trzecie boisko. Jest cały szereg miejsc                   
w Gdańsku gdzie takich boisk w ogóle nie ma. Ja rozumiem, Ŝe są 
potrzeby, natomiast te potrzeby trzeba jakoś równomiernie rozkładać na 
wszystkich mieszkańców naszego miasta, dziękuję.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
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Ja tylko chciałbym wyjaśnić, dlaczego akurat ta lokalizacja, bo to była 
lokalizacja min. ze sportowcami dyskutowana, to nie jest tak, Ŝe my ją 
sobie wymyśliliśmy. To boisko będzie boiskiem pełnowymiarowym, 
zdalnym do rozgrywania rozgrywek klasowych, więc ono musi mieć 
swoje parametry, chyba 92 ml długości, 62,5 m szerokości, i Ŝeby mieć 
działkę, która odpowiednio raz skomunikowana, dwa będzie posiadała 
infrastrukturę dookoła i nie będzie droga w samym uzbrojeniu jako takim, 
bo to boisko moŜna by zrobić wszędzie, tylko albo mogło by kosztować 
3,5 do 4 mln zł, albo 8 czy 9, więc to były przyczyny dlaczego tam akurat 
zostało zdefiniowane, tam jest jeszcze w planie w ogóle przestrzennego 
zagospodarowania miejsce na jeszcze jedno boisko, będzie to pełen 
węzeł, infrastruktura sportowa w tym obszarze, jest to jeden z kolejnych 
elementów. Dziękuję bardzo.  
 
Radna – AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicz ąca RMG 
Ja chciałam dopytać czy jakieś inne lokalizacje państwo sprawdzali dla 
tego boiska u jaki jest szacowany koszt jego budowy.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Pani przewodnicząca, wysoka rado, były inne lokalizacje, jedną z tych 
lokalizacji, którą dyskutowaliśmy to była np. lokalizacja w pasie 
nadmorskim, tam chcieliśmy, naszym zdaniem było to bardzo atrakcyjne 
w ogóle miejsce, Ŝeby spróbować ulokować taką, ale nie spotkała się 
jakby z akceptacją grona sportowego, tak to nazwę, szeroko 
rozumianego, bo my musimy patrzeć na uŜytkowników, tak, nie moŜemy 
tego wybudować tylko dlatego, Ŝe, dla samego funkcjonowania. Koszt 
prawdopodobnie z przebudową infrastruktury w tym miejscu myślę, Ŝe 
kosztorysowo to jest 6 mln, myślę, Ŝe powinniśmy ok. 4,5 mln zł 
zamknąć ten projekt. Takie po prostu odnoszę wraŜenie, po ostatnich 
przetargach chociaŜby, tego, co się dzieje w DRMG, na boiskach 
przyszkolnych.  
 
Radna – AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicz ąca RMG 
To jeszcze pytanie, kto się kryje pod hasłem grono sportowe, czyli 
przyszli uŜytkownicy.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Były to dwa zrzeszenia sportowe, dwa stowarzyszenia, które wykazywały 
duŜe zainteresowanie plus nasz wydział – Biuro Sportu i Biuro  Euro,                  
w strukturach pana prezydenta.   
 
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL  
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Panie prezydencie, chciałam się zapytać o park Oliwski, i teŜ to 
poruszałam juŜ na posiedzeniu komisji, natomiast w międzyczasie 
rozmawiałem z dyrektorem Kotłowskim, okazuje się, Ŝe co roku wniosek 
jest składany do państwa, do WPR o pieniądze na chociaŜ etapowanie 
część Parku Oliwskiego i wniosek co roku jest odrzucany. Ja wiem, Ŝe 
Park Oruński jest bardzo pięknym parkiem i naleŜy przeprowadzać 
kolejne zagospodarowanie tego terenu, ale proszę wziąć pod uwagę, Ŝe 
palmiarnia jest w takim stanie, Ŝe w tej chwili rośliny przebijają to szkoło. 
Lada moment doprowadzimy do takiej sytuacji, Ŝe będzie zakaz 
wprowadzania zwiedzających do tej palmiarni, a ogrzewać, koszta i tak 
trzeba ponosić na ogrzewanie i utrzymywanie tych niezwykłych roślin, 
które są bardzo cenne. W związku z tym pytanie jest z prośbą, Ŝeby 
znaleźć choć trochę pieniędzy, ja nie mówię na całe zagospodarowanie 
Parku Oliwskiego, państwo pamiętają, chyba 3 czy 4 lata temu został 
zatwierdzony projekt kolejnego etapowania poprawy wizerunku, jak 
równieŜ i pewnych inwestycji na tym terenie, w Parku Oliwskim, nie 
zostało to nigdy rozpoczęte, szkoda oczywiście, rozumiem, ze względów 
finansowych, natomiast wydaje mi się, Ŝe palmiarnia jest w tej chwili 
pierwszą potrzebą. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Proszę państwa, Ŝebyśmy mówili o druku 635 z autopoprawką, 
bardzo proszę, Ŝebyśmy na ten temat.  
 
Radny – KRZYSZTOF WIECKI  
Ja chciałem się dopytać. Tylko pozazdrościć mieszkańcom Zaspy, Ŝe              
w najbliŜszej okolic będą, w tej chwili są juŜ 2 boiska szkolne sztuczne, 
na Opolskiej jest jedno, będą mieli czwarte, tylko pozazdrościć. 
Natomiast chciałem tu zwrócić uwagę Ŝe podobne problemy mają 
mieszkańcy na Osowej, z boiskiem, które juŜ wielokrotnie teŜ było to 
zgłaszane, zgłaszali się do KSiT, pisali pisma, nie ma takiego boiska dla 
nich, ale chciałem się dowiedzieć, czy jest w przygotowaniu i gdzie,                 
w której części miasta Gdańska podobne boisko, dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Jeszcze raz apeluję, o druku mówimy.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Ja tylko odniosę się do parku. W parku nie wykonamy Ŝadnych 
znaczących inwestycji bez wsparcia europejskiego. Kiedy zostały 
podjęte plany na modernizację i jej kierunki, rozpoczęliśmy poszukiwania 
pieniędzy europejskich. Na to są z reguły programy w ramach 
regionalnych programów operacyjnych, w naszym akurat, w edycji 2007-



 15

2013 tych pieniędzy na rewitalizację akurat tego nie ma. To znaczy my 
rewitalizujemy obszary dzielnicowe, nie park. Prawdopodobnie 
przygotujemy wniosek pod kolejną edycję RPO 2014-2020; to jakby 
odnosząc do tego, czemu nie inwestujemy. Po prostu park potrzebuje 
bardzo duŜych inwestycji, ich się po prostu nie da z budŜetu sfinansować 
bez wsparcia przynamniej 50%, bo na takie minimalne liczymy. JeŜeli 
odnoszę się do Osowej, to na Osowej wybudowaliśmy przewodnika, 
adaptowany projekt orlikowy i nie zakończyliśmy na tym projektów na 
Osowej, czyli będą dalej realizowane, w ramach moŜliwości. Około 2 
boisk prawdopodobnie rocznie.  
 
Radny – SZYMON MOŚ  
Ja bym chciał się zapytać czy nie było takiej moŜliwości jednak aŜeby to 
boisko, poniewaŜ jest to kolejne boisko na Zaspie, zlokalizować równieŜ 
z pobliŜu, a mianowicie na Przymorzu np. przy szkole przy ul. 
Jagiellońskiej, gdzie wielokrotnie formułowała dyrekcja prośby o to Ŝeby 
równieŜ w tej części było boisko, tam niespecjalnie są takie obiekty. Co 
przesądziło za wyborem tej lokalizacji i czy moŜemy się teŜ spodziewać, 
tu pytam jako radny z okręgu inwestycji tego typu, jeŜeli chodzi o szkołę 
na Przymorzu, bo pozwoliłoby to jednak troszeczkę rozłoŜyć środek 
cięŜkości, w tej chwili jest on boiskowo, jeŜeli moŜna tak powiedzieć, 
roboczo, na potrzeby tej dyskusji, skoncentrowany jednak w rejonie 
Zaspy, to oczywiście nie smuci, Ŝe jest kolejne boisko, ale cieszy, ale 
moŜe jednak tą efektywność moŜna by było w tym zakresie poprawić. 
Dziękuję.  
 
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL  
Panie prezydencie, jeszcze raz chciałam się dopytać. W związku z tym, 
Ŝe tak, jak pan był uprzejmy powiedzieć, zamierzacie państwo składać 
wniosek o pieniądze na park Oliwski, w związku z tym pytanie jest 
dlaczego w WPF nie ma Ŝadnych pieniędzy zarezerwowanych na ten 
wkład?  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Pani przewodnicząca, bo musimy najpierw zadbać, Ŝeby był zapis                 
w RPO, jak będziemy mieli zapis w RPO, wtedy będziemy wiedzieli do 
którego priorytetu mamy po prostu startować, dzisiaj co mamy 
zabezpieczyć. Nie wiemy z jaką strukturą finansowania, z jakim 
wsparciem europejskim, dlatego nie jesteśmy go w stanie zdefiniować 
nawet rzeczowo. MoŜe on nie będzie nazywał się rewitalizacja parku 
tylko będzie się nazywał przebudowa infrastruktury, bo będą pieniądze w 
zupełnie innym działaniu. Więc on dzisiaj po prostu nie jest zdefiniowany, 
bo nie ma zdefiniowanego jeszcze struktury RPO. Będzie zdefiniowana, 
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wtedy na pewno ten projekt wprowadzimy, po to przygotowywaliśmy 
załoŜenia i koncepcje rewitalizacji Parku Oliwskiego. Natomiast wrócę, 
na czy ja bym juŜ moŜe skończył, bo ta dyskusja, ja nie mam dokładnych 
danych, nie mam mapy, którą mogę państwu przedstawić. Zapraszam 
do WPR, analizowane wraz z BRG było ponad chyba 10, ponad 12, tak? 
Nie, 10, 10 lokalizacji na terenie całego Gdańska, spełniających 
parametry, jeszcze raz mówię, boiska do rozgrywek klubowych, 
zespołowych, tak, Ŝeby one nie były po prostu tylko boiskami 
rekreacyjnymi lub ćwiczebnymi, Ŝeby moŜna było tam rozegrać równieŜ 
zawody sportowe, o charakterze ligowym i to jest jakby tok analiz od, nie 
wiem, 12 miesięcy, to nie jest coś, co po prostu wpadło nam ni stąd ni 
zowąd, Ŝe na Meissnera będzie najciekawiej, bo nam się podoba. 
Zapraszam, pokaŜemy wszystkie dokumenty w jaki sposób doszliśmy do 
etapu lokalizacji przy Meissnera.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję, moŜe to jest dobra propozycja Ŝeby takie spotkanie 
zorganizować i uzyskać wtedy pełną wiedze na temat tych wszystkich 
pytań, które państwo zadają. Czyli czekamy, moŜe poprosimy pana 
przewodniczącego Krupę, Ŝeby KSiB teŜ tutaj się zaangaŜowała i takie 
spotkanie moŜe byśmy zorganizowali, bo duŜe zainteresowanie jest, 
wybiegające juŜ poza projekt chyba tej uchwały, która procedujemy.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Ja bym miałą apel, zwłaszcza do radnych PO podejmujących wiąŜące 
decyzje, to są pytania budŜetowe, to są pytania o budŜet miasta,                  
w związku z tym naleŜy je zadawać przy uchwalaniu budŜetu, poniewaŜ 
względną równowagę makroekonomiczną osiąga się tnąc wydatki 
bieŜące o czym zawsze mówię i zawsze jestem za to postponowana. 
Dziękuję.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Panie przewodniczący, oczywiście KSiB zajmie się tym tematem, takŜe 
wszystkich zainteresowanych juŜ dziś serdecznie zapraszam na 
posiedzenie, które zawsze odbywamy w ostatni poniedziałek przed 
sesją. Dziękuję. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Proszę państwa, więcej pytań nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 635 z autopoprawką?  
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za    -   26 
      przeciw    -     7 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 
 

Uchwał ę Nr XXIX/573/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040                                      
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu 
 
 
2). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 
2012 rok (druk 636 + autopoprawka)  
 
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 636 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KSiB, KRPiOŚ, KSSiOZ, KPGiM, KKiP, KSiŁP, KSiT, KE 
opinie pozytywne.  
 
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Panie przewodniczący, wysoka rado,  
Jak patrzę na dzisiejszą zmianę w budŜecie miasta Gdańska, to się 
zastanawiam czy sposób dystrybucji pomocy społecznej w Gdańsku jest 
właściwy. Wczoraj grupa wzburzonych mieszkańców przed urzędem 
miejskim w Gdańsku wołała do prezydenta, panie prezydencie, zwalniam 
pana, stąd wiem, Ŝe są naprawdę zdeterminowani, tak na marginesie 
mówiąc, my jako radni skierowaliśmy do nich apel Ŝeby przerwali czy 
zawiesili głodówkę, bo to rzeczywiście jest dramatyczna sytuacja przed 
urzędem. Wysłuchałem tam takich opinii, Ŝe pan prezydent do nich nie 
chce zejść, nie chce z nimi rozmawiać, ma pan prezydent zastępców, oni 
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teŜ ponoć nie rozmawiali z tymi ludźmi, więc sytuacja kryzysowa narasta. 
Tych namiotów tam koczujących przybywa, takŜe nie wiem, czy pan 
prezydent po prostu chce ich stamtąd usunąć bez dyskusji, moŜe taki 
jest plan, albo czeka aŜ wymrą. W kaŜdym razie sposób dystrybucji 
pomocy społecznej wydaje mi się, Ŝe jest nieprawidłowy. Ta pomoc nie 
dociera do osób potrzebujących, dociera do osób zaradnych i sprytnych, 
a kiedy się okazuje, Ŝe ktoś choruje, jest w potrzebie, staje się 
niepełnosprawny, pojawia się obcesowa, tzw. pomoc z miejskiego 
ośrodka, która brzmi – w czym panu pomóc, czy pani. Ona w taki sposób 
nie dociera, do ludzi w trudnej sytuacji trzeba docierać w sposób na 
pewno bardziej delikatny. Na marginesie dodam, Ŝe na interpelację w tej 
sprawie, którą złoŜyliśmy z kolegami radnymi do dzisiaj nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi takŜe posiłkujemy się tutaj naszymi osobistymi badaniami w 
tej sprawie i zasłyszanymi opiniami. Rzeczywiście warto się zastanowić, 
wysoka rado, czy ten sposób dystrybucji w Gdańsku jest prawidłowy, 
jeŜeli dochodzi do takich sytuacji, Ŝe chorych ludzi wyrzucamy do 
noclegowni, jak jakieś jednostki patologiczne. TakŜe czy to wysoka rada 
miała na celu podejmując uchwałę o gospodarowaniu zasobem 
mieszkaniowym czy zbyt wiele zaufania było w stosunku do prezydenta, 
Ŝe realizacja tej uchwały będzie bez szkody dla najbardziej tej pomocy 
potrzebujących, bo w końcu nie chcielibyśmy Ŝeby w Gdańsku wyrosła 
nowa świecka tradycja, zwłaszcza w okolicy podpisania porozumień 
sierpniowych, kiedy mamy w pamięci wszystkie postulaty, nowa świecka 
tradycja, mieszkania pod mostami. Bardzo proszę, panie prezydencie, 
cieszę się, Ŝe pana widzę, o stanowisko w tej sprawie, myślę, Ŝe pan 
prezydent się do tego odniesie. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Szanowni państwo, ale jak przypominam, Ŝe mówimy o uchwale,                    
o uchwale – druku 636 z autopoprawką. Oczywiście, Ŝe moŜe 
podpowiedzieć pan prezydent, ja tu nie tego, ale mówimy wtedy                     
o sytuacji tych ludzi, którzy tam protestują czy koczują.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
W kontekście wypowiedzi pana radnego Koralewskiego, chciałam zadać 
pytanie juŜ konkretne dotyczącego druku 636, a mianowicie 
przeznaczamy tam mln 750 tys. na dodatki mieszkaniowe, w związku ze 
zwiększoną liczbą wniosków, czy powodem tej zwiększonej liczby 
wniosków są konsekwencje słynnej reformy czynszowej w Gdańsku? 
Czy w związku z tą reformą złoŜono więcej wniosków, czy państwo 
macie na ten temat wiedzę i badania? I chciałam jeszcze powiedzieć, Ŝe, 
zaapelować do pana radnego Koralewskiego, Ŝeby nie powtarzał 
stereotypów złej dystrybucji pomocy społecznej. Tam strukturalnie nie 
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ma pieniędzy od lat, w Polsce robi się tak, Ŝe się nie dofinansowuje 
strukturalnie słuŜby zdrowia, przypominam, Ŝe na starcie składkę 
obniŜono o parę punktów procentowych, nie dofinansowuje się pomocy 
społecznej, a potem się narzeka, Ŝe instytucje źle pracują. Źle pracują po  
te, które po prostu nie mają pieniędzy, tam się rodzi nieprawidłowe 
adresowanie. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Pani skarbnik nie ma praktycznie w tym 
momencie. Druk 636 z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za 
podjęciem?  
 

za    -   26 
      przeciw    -     7 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 
 

Uchwał ę Nr XXIX/574/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 
2012 rok 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu 
 
 
3). w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdańska do 
przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok 
(druk 632)  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 632 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
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Dziękuję. KR, KSiB opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Kto             
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 
 

za    -   29 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 
 

Uchwał ę Nr XXIX/575/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdańska do 
przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 
rok 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu 
 
4). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście 
Gdańsku (druk 610)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 610 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna.  
 
Radny – KRZYSZTOF WIECKI  
Ja tylko chciałem podziękować, bo ten plan był wiele miesięcy 
przygotowywany, rozpatrywany, przygotowany przez poszczególne 
wydziały. I chciałem podziękować wszystkim tym, którzy, Ŝe tak powiem, 
skłonili się do uwag, które zostały do tego planu zgłoszone, i zostały one 
uwzględnione. Dziękuję uprzejmie.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za 
podjęciem druku 610?  
 

za    -   29 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/576/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście 
Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu 
 
 
5). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku    
(druk 611)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 611 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto                  
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 
 

za    -   26 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXIX/577/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku     
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu 
 
6). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście 
Gdańsku (druk 612)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 612 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z 
pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 
 
 

za    -   30  
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/578/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście 
Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu 
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7). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne                    
w mieście Gdańsku (druk 620)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 612 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna.  
 
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ  
Panie dyrektorze, ja chciałam zapytać o to jaki procent tego terenu ma 
spółka Orbis, to po pierwsze, i czy ma pan wiedzę czy przygotowują się 
juŜ jakoś do ruszenia z inwestycją?  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Panie dyrektorze, w obowiązującym planie zagospodarowania 
maksymalna  wysokość to 16 m, co państwa skłoniło do podwyŜszenia 
maksymalnej zabudowy, to był wniosek Orbisu?  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Cały teren, z wyjątkiem oczywiście ulic jest własnością Orbisu, nic nie 
wiem o tym Ŝeby Orbis przygotowywał jakieś bardziej skonkretyzowane 
plany inwestycyjne, poniewaŜ poprzednio wnosił o funkcję hotelową, co 
jakby było dla Orbisu bardzo charakterystyczne, a teraz wnosił                       
o ustalenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, więc myślę, Ŝe jeszcze sam 
nie ma skonkretyzowanych planów inwestycyjnych. Wysokość została 
podniesiona zgodnie z wnioskiem inwestora, ale głównie dlatego, Ŝe 
konserwator się nie zgodził, poprzedni limit był ustalony tak, jak pani 
radna Banach pamięta, teŜ ze względu na wymóg konserwatora, to 
wszystko jest, jak państwo wiedzą, wpisane do rejestru i obszarem jest 
pomnika kultury, a konserwator poluźnił sytuację, wydaje się, Ŝe w tym 
miejscu ta wyŜsza wysokość pozwoli na wykorzystanie terenu, stąd 
prezydent zgodził się z tym wnioskiem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma.  Kto z pań i panów radnych jest 
za podjęciem? 
 

za    -   30  
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 
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Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/579/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne                    
w mieście Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu 
 
8). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście 
Gdańsku (druk 613)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 613 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto               
z pań i panów jest za podjęciem uchwały? 
 
 

za    -   31 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/580/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście 
Gdańsku 
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Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu 
 
9). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy śuławskiej w mieście 
Gdańsku (druk 615) 
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 613 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto               
z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?  
 
 

za    -   31 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/581/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy śuławskiej w mieście 
Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu 
 
10). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między 
węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku 
(druk 616)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 613 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Panie dyrektorze, ja chciałam spytać dlaczego piszecie państwo                    
w uzasadnieniu, Ŝe w najbliŜszych latach nie jest planowana inwestycja 
polegająca na wybudowaniu drogi od ulicy Gościnnej do ulicy 
Niegowskiej, przyległej do torów. Czy w związku z tymi planami zarząd 
miasta nie będzie występował do RPO o wpisanie tej inwestycji                       
i dofinansowanie np. środków unijnych?  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Ja nie chciałbym takiej deklaracji tutaj zgłaszać, natomiast z oglądu 
potrzeb w zakresie inwestycji komunikacyjnych, szczególnie jeśli chodzi 
o dzielnicę Gdańsk Południe, co wykazała niedawno, kilka lat temu juŜ, 
uchwała rady miejskiej w sprawie programu operacyjnego, wynika, Ŝe 
przebudowa traktu św. Wojciecha jednak będzie elementem 
inwestycyjnym dalszym, tzn. po roku 2020. Jakie będą pieniądze, to się 
okaŜe, w tej chwili zamiary inwestycyjne w zakresie rozbudowy układu 
drogowego w całości wypełniają te pieniądze, których moŜemy się 
spodziewać, zakładając, Ŝe będą to podobne pieniądze jak                             
w poprzedniej  perspektywie finansowej. Oczywiście sytuacja moŜe się 
zmienić, poniewaŜ niebawem będzie otwarta węzeł Lipce i on zmieni na 
pewno zachowania i ruch na Trakcie Św. Wojciecha, więc wszystko 
będzie moŜliwe, natomiast chcę zwrócić uwagę, Ŝe plan tylko rezerwuje 
pas terenu, jest istotą, Ŝeby  nowy przebieg nie został utrudniony czy 
uniemoŜliwiony poprzez postępującą zabudowę tego pasa, tego 
korytarza. Więc chodzi o ustanowienie korytarza dla przyszłego 
przebiegu drogi.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Głosów w dyskusji nie ma więcej. Kto z pań i panów jest za 
podjęciem druku 616?  

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/582/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem 
Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu 
 
 
11). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej 
i Spacerowej w mieście Gdańsku (druk 618)   
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 613 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna.  
 
 
Radny – SZYMON MOŚ  
Panie dyrektorze, chciałem się zapytać, czy w ramach gruntów 
pozostających w dyspozycji miasta jest jeszcze jakaś moŜliwość aby 
takŜe pewien walor rekreacyjny włączyć i uwzględnić w tym planie, jeŜeli 
chodzi o taką powszechną dostępność dla mieszkańców, poniewaŜ 
spodziewam się, Ŝe inwestorzy, którzy będą tam budować inwestycje 
mieszkaniowe raczej będą próbować grodzić te inwestycje a teren jest 
bardzo atrakcyjny i myślę, Ŝe coraz częściej uczęszczany przez 
mieszkańców ze względu na ZOO, ze względu na bliskość punktu 
widokowego na Pachołku; czy w ogóle istnieje tam jakakolwiek rezerwa 
miejskich gruntów tak Ŝeby gdańszczanom z tego kawałka ziemi, Ŝe tak 
powiem pewien jakiś poŜytek i moŜliwość korzystania udostępnić?  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Są tutaj stosunkowo niewielkie tereny miejskie i pański wniosek 
będziemy rozpatrywać, aczkolwiek ja chcę zwrócić uwagę, Ŝe to jest po 
przeciwnej stronie ulicy Spacerowej niŜ Pachołek i miejsce jest dosyć 
trudno dostępne, poniewaŜ od strony ulicy Spacerowej właściwie nie ma  
Ŝadnej akcesji a takŜe nie wolno się zatrzymać Ŝeby wejść, 
przekroczenie w ogóle samej ulicy Spacerowej w tym miejscu jest 
ryzykowne, a teŜ i nie ma co iść na zachód, poniewaŜ tam zaraz jest 
ogrodzenie ZOO. Natomiast w obszarze tego planu jest działka ZOO             
i mamy pewne pomysły Ŝeby ją wykorzystać takŜe na cele, do takiej 
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rekreacji ogólno-dostępnej, ale na razie ogród zoologiczny był bierny jeśli 
chodzi o nasze zapytania, co oni zamiarują z tą  swoją działką, będziemy 
analizować.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przypomnę, druk 618. Kto z pań                                    
i panów jest za podjęciem uchwały?    
 

za    -   33  
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/583/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej               
w mieście Gdańsku  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu 
 
 
12). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II 
w mieście Gdańsku (druk 630)  
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 630 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto                
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 

za    -   31 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 
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Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  

 
Uchwał ę Nr XXIX/584/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście 
Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu 
 
13). w sprawie zmiany uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 
25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej                  
w mieście Gdańsku (druk 617)   
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 617 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów 
radnych jest za podjęciem druku?  
 

za    -   31 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/585/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 
25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy 
Azymutalnej  w mieście Gdańsku 
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Uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu 
 
14). w sprawie nadania Alei Vaclava Havla w Gdańsku kategorii drogi 
powiatowej (druk 639)  
 
MAŁGORZATA CHMIEL – Przewodnicz ąca Komisji Rozwoju 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 639 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Prezydent nie wniósł uwag do tego projektu. Nie ma głosów                  
w dyskusji. Kto  z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? 
 
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/586/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
w sprawie nadania Alei Vaclava Havla w Gdańsku kategorii drogi 
powiatowej 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu 
 
15). w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella 
Gedanensis" na "Cappella Gedanensis" oraz nadania nowego Statutu 
(druk 622)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 622 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna.  
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Radny – SZYMON MOŚ 
Przy okazji całego tego pakietu zmian statutów instytucji kultury udało się 
takŜe oprócz tych wymagań ustawowych popracować i uszczegółowić 
część tych statutów, a takŜe w jakiś sposób je usystematyzować, i to była 
dość duŜa praca, chciałbym bardzo serdecznie przy tej okazji, tytułem 
wszystkich omawianych statutów podziękować, zarówno panu 
przewodniczącemu KKiP panu radnemu Bumblisowi, pani dyrektor 
Czekanowicz, chciałbym podziękować całemu zespołowi, w zasadzie cała 
komisja nad tym pracowała, w sposób szczególny tym radnym, którzy się w 
prace tego zespołu włączyli, radnej Beacie Wierzbie, Piotrowi Skibie, 
Jaromirowi Falandyszowi, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Oli 
Dulkiewicz, bo to było rzeczywiście kilka spotkań po kilka ładnych godzin, 
to była bardzo dobra dyskusja i myślę, Ŝe wynik tej debaty, moŜliwość tego, 
Ŝe jednak nie znalazło się to w porządku ostatniej sesji a zostało ze strony 
pana prezydenta przesunięte, umoŜliwiło nam dodatkową dyskusję, to 
naprawdę bardzo dobre statuty, nie tylko od tej strony merytorycznej, 
kulturalnej, a takŜe bardzo spójne od strony techniki legislacyjnej, bardzo 
dobrze napisane, dobrym prawniczym językiem, myślę, Ŝe będą słuŜyć 
przez lata, dlatego raz jeszcze chciałbym serdecznie za to podziękować, to 
był teŜ dla mnie waŜny projekt, myślę, Ŝe taka współpraca jest wzorowa na 
tym i na wszystkich polach. Dziękuję bardzo.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Pani dyrektor, bardzo bym poprosiła panią o przedstawienie, w krótkich 
słowach, róŜnicy w statutach takich instytucji, jak Instytut Kultury Miejskiej, 
GAK, śAK czy ECS, w stosunku do stanu czerwcowego. Sądzę, Ŝe część 
państwa pracy rzeczywiście to efekt protokołu pokontrolnego Komisji 
Rewizyjnej, która zaleciła min., KR, jak panie pamiętają, zaleciła państwu 
doprecyzowanie odmienności i róŜnic w celach szczegółowych między 
róŜnymi instytucjami kultury. Zatem, gdyby pani mogła wskazać na 
specyfikę i odmienność instytucji, które wymieniłam, to bardzo byłabym 
wdzięczna.  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Szanowni państwo, szanowna pani radna, zwracam uwagę, Ŝe oczywiście 
te zapisy znalazły swoje odbicie w statutach, we wskazaniu celów i zadań 
poszczególnych instytucji kultury, o których pani radna mówiła, natomiast 
mówiąc najkrócej, jeŜeli mówimy o tych trzech instytucjach kultury, jak 
GAK, Instytut Kultury Miejskiej i klub śAK, to specyfika ich działalności 
polega przede wszystkim na tym, Ŝe GAK zgodnie z nowymi zapisami 
statutu, ma przede wszystkim koncentrować się na działaniach                        
w dzielnicach miasta, ma identyfikować potrzeby w poszczególnych 
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dzielnicach miasta i te potrzeby zaspokajać, mówimy oczywiście o kulturze. 
Natomiast nie odbiera mu to równieŜ prawa do tego, by mógł organizować 
imprezy ogólno miejskie, tutaj mówię przede wszystkim o działalności 
związanej z Placem Zebrań Ludowych, czyli lodowiskiem miejskim, które 
zostało wysiłkiem wielkim wybudowane, tutaj mówię o takich 
przedsięwzięciach, jak dwa duŜe festiwale – Gdańsk Dźwiga Muzę, Dance 
Edition oraz festiwal teatrów ulicznych i plenerowych Feta. To są takie 
najwaŜniejsze przedsięwzięcia. Ale jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę 
równieŜ, Ŝe poszczególne oddziały GAK w swoich dzielnicach realizują 
takŜe imprezy, które adresowane są nie tylko do konkretnej dzielnicy, ale 
równieŜ przyciągają mieszkańców miasta. Tutaj warto wspomnieć o takich 
inicjatywach, jak inicjatywa GAK Wyspy Skarbów działającego                            
w Sobieszowie, czyli Festiwal Instalacji Lirycznych, czy np. działania Klubu 
Plama, który poza swoją normalną dzielnicową działalnością zaangaŜował 
się w segment przedsięwzięcia, którym jest Festiwal Malarstwa 
Monumentalnego, powstawanie największej w Europie kolekcji malarstwa 
naściennego w dzielnicy Zaspa Młyniec, i prowadzi wspólnie z ASP 
gdańską szkołę muralu. JeŜeli odniesiemy się do Instytutu Kultury 
Miejskiej, Instytut Kultury Miejskiej jako jedyny ma poza swoimi normalnymi 
działaniami kulturalnymi wspólną realizację programu, który jest 
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
czyli tzw. obserwatorium kultury. Jest to program Narodowego Centrum 
Kultury, zmierzający do tego, Ŝeby we wszystkich ośrodkach powstały 
obserwatoria kultury. Nadto, IKM jest realizatorem, jako jedyna instytucja 
kulturalna miasta Gdańska, ma być zaangaŜowany równieŜ w działania 
metropolitalne, gdańskiego obszaru metropolitalnego. Nie chodzi o to, Ŝeby 
IKM przeznaczał środki, które są desygnowane na jego działalność na 
działania w innych ośrodkach, ale by budował szeroką koalicję podmiotów 
działających na polu kultury po to by gdański obszar metropolitalny pod 
jakby auspicjami swojej stolicy, czyli Gdańska pręŜniej się rozwijał. To są 
takie szczegółowe rzeczy związane z IKM. JeŜeli chodzi o Klub śak, Klub 
śAK jest instytucją, która nastawiona jest jako jedyna ze wszystkich na 
prowadzenie szeroko rozumianej działalności związanej z filmem. Przede 
wszystkim prowadzi dyskusyjny klub filmowy, i prowadzi niekomercyjne 
kino, które w tej chwili jako jedyne w mieście prezentuje niekomercyjny, Ŝe 
tak powiem, repertuar filmowy. To jest szczególny program filmowy, to jest 
szczególny rodzaj działania śaka, nadto jest realizatorem dwóch duŜych 
festiwali, czyli Festiwalu Jazz Jantar, najstarszego festiwalu jazzowego w 
Polsce oraz Gdańskiego Festiwalu Tańca, który jest projektem 
międzynarodowym i jest równieŜ współfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Unię.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
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Dziękuję pani dyrektor, rzeczywiście wyczerpująco nas, dotyczy to 
większości statutów rozumiem, to, co padła informacja, czyli będziemy 
późnie mniej, aŜ się przeraziłem, Ŝe będziemy przy kaŜdym statucie tak 
szczegółowo omawiać. Proszę państwa, druk 622, Apella Gedanensis, 
nowy statut. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/587/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 
w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella 
Gedanensis" na "Cappella Gedanensis" oraz nadania nowego Statutu  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu 
 
16). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą 
Gdański Archipelag Kultury (druk 623)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 623 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań                    
i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 

za    -   31 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXIX/588/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Gdański 
Archipelag Kultury 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu 
 
17). w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod 
nazwą: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" (druk 624)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 624 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Kto z pań i panów jest za podjęciem? 

 
za    -   32 

      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/589/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: 
Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu 
 
18). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut 
Kultury Miejskiej (druk 625)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
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Przedstawiła projekt uchwały nr 625 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Kto z pań i panów jest za podjęciem 
druku?  
 

za    -   30 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/590/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut 
Kultury Miejskiej  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu 
 
19). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub 
śak  (druk 626)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 626 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Kto z pań i panów jest za podjęciem 
druku?  
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXIX/591/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub 
śak   
 
Uchwała stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu 
 
20). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 627)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 627 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za 
podjęciem druku?  
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/592/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
 
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaźnia 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 23  do niniejszego protokołu 
 
21). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Gdańska Galeria Miejska (druk 628)  
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ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 628 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za 
podjęciem druku?  

za    -   33 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/593/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Gdańska Galeria Miejska 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 24  do niniejszego protokołu 
 
22). w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 
Miejski Teatr Miniatura (druk 629)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 629 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za 
podjęciem druku?  

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXIX/594/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski 
Teatr Miniatura 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25  do niniejszego protokołu 
 
23). w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 
kulturalnej Miasta (druk 631)  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały nr 631 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KKiPm, KSiB opinia pozytywna.  
Radny – JAROMIR FALANDYSZ  
Ja się bardzo cieszę, Ŝe pan prezydent wrócił do nas na salę, bo ja mam 
pytanie nie do  pani dyrektor a do pana prezydenta. Panie prezydencie, ja 
chciałbym się dowiedzieć, czy pan uwaŜa, czy to jest etycznie uczciwe              
i całkowicie w porządku, to, Ŝe za gdańskie pieniądze finansuje się benefis 
dwójki, zasłuŜonych dla polskiej kultury, niewątpliwie zasłuŜonych dla 
polskiej kultury aktorów, ale to nie zapominajmy o tym, Ŝe to są osoby, 
które udzieliły panu politycznego wsparcia podczas ostatnich wyborów,              
i czy pan uwaŜa, Ŝe to jest spełnienie wszystkich standardów?  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
A mógłby pan sprecyzować, bo tu padło pytanie dokładniej Ŝeby 
powiedzieć. Nazwiska.  
 
Radny – JAROMIR FALANDYSZ  
Chodzi oczywiście o Jerzego Kiszkisa i panią Halinę Winiarską.  
 
ANNA CZEKANOWICZ – DR ĄśEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta 
ds. Kultury  
Proszę państwa, w uchwale są wymienione dwa nazwiska, Haliny 
Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa, natomiast tak, jak przedstawiałam na KKiP, 
na której pan radny Jaromir Falandysz był obecny, nie tylko benefis Haliny 
Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa się odbędzie, podaję nazwiska, te same, 
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które podawałam poprzednio, odbędzie się równieŜ benefis Anny i Jacka 
Mydlarskich oraz Krystyny Łubieńskiej, a do tej pory odbyły się benefisy 
Macieja Sikały, prof. Mieta Olszewskiego i prof. Henryka Cześnika. JeŜeli 
mogę dodać słowo od siebie, chciałabym powiedzieć, Ŝe Halina Winiarska     
i Jerzy Kiszkis to dwójka najbardziej zasłuŜonych gdańskich artystów, nie 
tylko dla gdańskiej sceny, ale równieŜ dla rozwoju demokracji w Gdańsku. 
Zwracam uwagę, Ŝe obie te osoby w roku `80 były obecne w stoczni, jako 
pierwsze zaangaŜowały się w działania Sierpnia `80, potem zaś obie były 
internowane.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gda ńska  
To jest właśnie, ja panu dziękuję za to pytanie, bo na kanwie tego pytania 
moŜna poprowadzić szerszą refleksję. Pan zadaje to pytanie, jest pan 
radnym miasta Gdańska, ja bym na pana miejscu w ogóle tego pytania nie 
zadawał, bo zadając to pytanie pan ujawnia z całą oczywistością brak 
wiedzy o Gdańsku. I dowodzi pan, jak demokracja potrafi być 
przypadkowa, zamiast wybierać radnego, który ma wiedzę o Gdańsku, albo 
przynajmniej ma chęć poznać przeszłość Gdańska, to pan powinien znać 
Ŝyciorys Kiszkisa, Winiarskiej wiedzieć co oni zrobili dla teatru gdańskiego. 
A dla pana jedyną rzeczą, która pana boli, gryzie, sprawia panu ból, 
dyskomfort, który wywołuje to pytanie, jest to, Ŝe byli w komitecie poparcia 
Pawła Adamowicza. Tak się składa, Ŝe Paweł Adamowicz ma masowe 
poparcie w Gdańsku, póki co, i bardzo wielu pomaga. JeŜeli pan by chciał 
teraz wszystkich, te osoby wyłączyć z benefisów, z wspierania, to trzeba by 
było poza nawias Ŝycia kulturalno-publicznego wyłączyć praktycznie całą 
elitę naszego miasta, chyba pan tego nie chce? Wie pan, ci ludzie 
popierają nie tyle, popierają osobowość, popierają pomysł, i wie pan, i 
nawet ten drobny fakt, a przecieŜ w ich Ŝyciorysie to jest incydent, tak, 
incydent, poparcia Adamowicza, i pana to boli, Ŝe właśnie oni incydentalnie 
raz czy drugi poparli i chce pan przez to poparcie zapomnieć, wykreślić, 
pominąć, zlekcewaŜyć wszystko to, co do tej pory w Ŝyciu zawodowym, 
osobistym, publicznym zrobili, do tego momentu, tak, jakby pana Ŝyciorys 
osobisty i pana światopogląd zaczął się tworzyć z dniem powstania PIS. 
Historia Polski, historia Gdańska to jest trochę więcej niŜ moment 
powstania PIS i moment wstąpienia pana do PIS, bądź teŜ wejścia pana do 
Ŝycia publicznego, pan jest młodym człowiekiem i warto po prostu trochę               
z pokorą podejść do tego wszystkiego, co się wydarzyło przed pana 
urodzeniem bądź przed pana dojściem do Ŝycia dojrzałego. I to, co było 
przedtem, nie naleŜy interpretować, oceniać według kliszy obecnych, 
bieŜących podziałów politycznych, to jest po prostu chore. To, Ŝe dzisiaj 
jest podział sceny taki czy inny, ktoś się lubi czy nie lubi, nie ma to Ŝadnego 
znaczenia dla dorobku tej czy innej osoby. Proszę pana, Neptuna nagrodę, 
rok temu otrzymał reŜyser Krauze, który był w komitecie poparcia Lecha 
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Kaczyńskiego na wybory prezydenta. Czy pan myśli, Ŝe ja przez sekundę 
miałem wątpliwość Ŝeby mu nie dać tej nagrody? W Ŝyciu. Nie miałem ani 
przez sekundę wątpliwości, bo mnie nie interesuje czy Krauze poparł 
Kaczyńskiego na prezydenta czy Kwaśniewskiego, czy Obamę, czy 
kogokolwiek, liczy się jego dorobek. Dlatego pozwoliłem sobie wysoka rado 
na kanwie tego pytania szersze zjawisko ująć, na miłość boską, nie 
próbujmy bieŜącymi podziałami politycznymi, które za rok, za dwa, za trzy 
będą śmieszną częścią historii, dotykać, lekcewaŜyć, negować 
uniwersalnych dorobków osób, instytucji czy całych grup społecznych. To 
nie jest styl solidarnościowy, to nie jest styl Polski sierpniowej, o której w 
tych dniach więcej mówimy i przezywamy to, to w ogóle nie jest nawet 
gdański styl. I wie pan, w tym pytaniu pana, kończę, takie sekciarstwo 
wyczułem, taki bolszewizm, który był charakterystyczny dla lat 50. Tak, 
ojciec był sanacyjnym nauczycielem, to syn nie powinien być przyjęty na 
studia, tak? Przez ojca niszczono dorobek syna, to jest ten styl. Zmieniła 
się tylko czapeczka, nazwa, ale esencja jest dokładnie ta sama. To jest 
bolszewizm, to jest dosłownie bolszewizm, i mnie to smuci, Ŝe pan, młody 
człowiek, przyjmuje ten sposób myślenia, ten styl interpretowania zjawisk, 
decyzji i motywacji, który kompletnie. Bo pan sobie myśli, aha, Adamowicz 
honoruje swoich, tak, Adamowicz swoich artystów. Adamowicz nie ma 
swoich artystów. Nie ma swoich artystów, pisarzy, aktorów; oni po prostu 
są i mają swoje wybory polityczne i dokonują ich i popierają tego czy 
innego, ale to nie ma Ŝadnego znaczenia. Jakby pan przeanalizował, moŜe 
pan kiedyś odwiedzić panią Czekanowicz, kto dostaje nagrody takie 
mniejsze, finansowe kulturalne. To pan tam znajdzie ludzi, którzy niekiedy 
w Ŝyciu politycznym są waszymi wyborcami, Kaczyńskiego wyborcami.                   
I myśmy nigdy nie mieli krzty wątpliwości, Ŝeby dostali nagrodę, bo my nie 
oceniamy poglądy, tylko dorobek artystyczny. Trzeba się nauczyć te rzeczy 
rozróŜniać. TakŜe apeluję do pana, bo to jeszcze jest czas, jest czas na 
popełnienie błędu, ale teŜ czas na naprawianie błędu i na zmianę sposobu 
myślenia, oceny interpretowania rzeczywistości.  
 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK  
Jestem szczerze wzruszony panie prezydencie, Ŝe dostrzegł pan wreszcie 
patologiczną stronę tego języka miłości propagowanego od 2007r. przez 
PO. Te sformułowania mogą być właśnie owocem i dowodem na to, Ŝe 
język doŜynaniu watah, zaginionych dinozaurów itd. prowadzą do takich 
rzeczy i cieszę się, i zgadzam się z panem, Ŝe to jest patologiczne. 
Dziękuję.  
 
Radny – JAROMIR FALANDYSZ  
Ja dziękuję panu prezydentowi za tą długa wypowiedź, choć gdyby wyciąć 
z niej inwektywy i teksty obraźliwie dla mnie o bolszewizmie itp., to pewnie 
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niewiele by z niej zostało. Ja oczywiście znam dorobek Jerzego Kiszkisa             
i Haliny Winiarskiej, nawet przygotowując się do tej wypowiedzi po raz 
kolejny obejrzałem kilka ich filmów, Ŝeby sobie przypomnieć, ale ja to 
powiedziałem, bo to teŜ jest ujęcie szerszego zjawiska, podejmowania 
decyzji personalnych i politycznych w Gdańsku, w których ewidentnie 
dochodzi do czegoś takiego jak faworyzowanie swoich. Nawet jeŜeli ci swoi 
nie do końca są związani z PO. To moŜna prześledzić, po Ŝyciorysach, 
awansach, pana najbliŜszych współpracowników. Ja mogę mówić po 
nazwiskach, tak, po nazwiskach, upublicznię, tak, proszę zobaczyć, gdzie 
są pana byli. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Szanowni państwo, jest taki hałas na sali, bardzo proszę wszystkich                     
o zajęcie miejsc i wysłuchanie.  
 
Radny – JAROMIR FALANDYSZ  
Proszę, moŜna prześledzić chociaŜby karierę pana byłych asystentów, 
którzy zawsze znajdowali potem ciekawe stanowiska w mieście i świetnie 
dalej w tym mieście funkcjonują. I to jest teŜ opis szerszego zjawiska. Tyle.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gda ńska  
Z tego, co czytałem w prasie, PIS we wrześniu zamierza właśnie jakiś 
raport stworzyć. To pan radny Falandysz, jak pan twierdzi, Ŝe w mieście 
Gdańsku są tego typu zjawiska, to niech pan nie poprzestanie na 
gołosłownych opowieściach, niech pan stworzy, niech pan przeanalizuje, 
niech pan zada sobie trud, prześledźcie, nie wiem, stypendia kulturalne, 
nagrody kulturalne, sportowe, nie wiem, konkursy na dyrektorów instytucji. 
Niech pan mi znajdzie członków PO, nie wiem, albo krewnych królika, jak 
to się popularnie mówi, jestem bardzo ciekawy, wie pan, jestem szalenie 
ciekawy, bo ja jestem bardzo pewny siebie, tak, jestem bardzo pewny tej 
polityki, którą prowadzę, za którą biorę oczywiście odpowiedzialność, ze 
wszystkimi konsekwencjami i błędów i sukcesów, i bardzo bym chciał, tylko 
ja wolę rozmawiać na poziomie konkretów a nie ogólników. Pan zmuszony 
przeze mnie do złoŜenia konkretów, to pan poleciał asystentami, bo nic pan 
tak naprawdę nie ma na myśli, pan opowiada ogólnikami. śycie publiczne 
dzisiaj w Polsce to jest stek ogólników. Politycy dzisiaj, wielu z nas, nie 
mówię nas tu obecnych, tylko mówię w ogóle, i to jest problem klasy 
politycznej, nie ma nic do powiedzenia, oprócz opowiadania ogólników, 
stereotypów, inwektyw, skrótów myślowych. Oczywiście jest to teŜ wina 
dziennikarzy, którzy nie umieją, nie potrafią takiego polityka rozliczyć.                
I okazje się, Ŝe on nie rozumie prawa handlowego, prawa 
administracyjnego, i Ŝadnego innego, i Ŝe tak naprawdę się na niczym nie 
znają, a podejmują decyzje, i pan to samo mówi. Bo coś w Gdańsku jest. 
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Wie pan, pana kolega partyjny, poseł Jaworski, to samo, tylko Ŝe on sam, 
tylko poseł Jaworski powinien być ostatnim, który o tym mówi, bo jego 
kariera w Gdańsku jest niczym innym niŜ klasycznym przykładem 
karierowiczostwa. I tyle, więc wie pan, jak pan o czymś mówi, to niech pan 
się do tego przygotuje, da listę, wtedy i dziennikarze się tym zainteresują,           
i opinia publiczna. A jak pan nie ma nikogo konkretnego na myśli, to po co 
o tym mówić.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Ja dalszy głos udzielę, ale przypomnę, Ŝe mówimy o druku 631.  
 
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ  
Chciałam wrócić do meritum, mimo, Ŝe trochę czuję się wywołana do 
tablicy, ale chciałam wrócić do meritum i do treści tej uchwały, bo muszę 
powiedzieć, Ŝe ja się bardzo cieszę, Ŝe miasto Gdańsk z pieniędzy 
podatników wspiera instytucje wiodące, w dziedzinie kultury, w naszym 
mieście. I to bez względu na to czy organem prowadzącym dla tej instytucji 
jest marszałek województwa pomorskiego, czy minister kultury, bo to jest 
mniej istotne. Jeśli są projekty warte wsparcia, a rozumiem, Ŝe jednym z 
takich jest premiera przygotowywana przez Teatr WybrzeŜe na podstawie 
biografii Danuty Wałęsy, czy inne projekty, to warto je wspierać, jeśli te 
instytucje nie są same w stanie uzbierać pieniędzy, Ŝeby te projekty 
dokończyć. Dziękuję.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Droga Olu, jednym z zadań powiatu miasta Gdańska w ramach powiatu 
jest dofinansowanie kultury, w związku z powyŜszym nie ma za co 
dziękować i nie ma się z czego cieszyć, to jest nasze zadanie, zadanie 
własne, które realizujemy. Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Więcej głosów nie ma.  
 

za    -   33 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/595/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
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w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 
kulturalnej Miasta 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu 
 
24). w sprawie wyraŜenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska 
udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 621)  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Przedstawił projekt uchwały nr 621 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KPGiM opinia pozytywna, KSiB równieŜ.  
 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK  
Panie prezydencie, ja mam dwa krótkie pytania, po pierwsze chciałem się 
upewnić, bo ta sprawa była dyskutowana na KPGiM, ale chciałem być 
absolutnie sure, czyli po pierwsze ta operacja jest bezgotówkowa, i druga 
rzecz, o ile dobrze pamiętam, umowa sprzedaŜy GPEC z 2003r. tam w tej 
umowie było zawarowane, Ŝe miasto Gdańsk nie zejdzie ze swoimi 
udziałami poniŜej 10%, i to podniesienie, rozumiem, Ŝe daje nam taki 
pozytywny bufor na poziomie 16% w udziałach, i mam pytanie takie 
perspektywiczne, czy gmina Gdańsk rozwaŜa zbycie udziałów, Ŝeby dojść 
do tego granicznego poziomu 10%. Dziękuję.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Po pierwsze, tak, jak mówiłem, bezgotówkowe objęcie,  za wierzytelność. 
Po drugie, generalnie na dzisiaj nie rozwaŜamy, nie mamy takiej potrzeby 
zbywania udziałów w tym przedsiębiorstwie, szczególnie, Ŝe czekamy na 
rozwój sytuacji, jeśli chodzi o głównego właściciela, czyli o zachowanie               
i proces zbywania lub przystąpienia do jakichś juŜ konkretnych negocjacji, 
jeśli chodzi o Stadtwerke Leipzig, poniewaŜ wszyscy dobrze o tym wiemy, 
Ŝe Stadtwerke rozpatrywało, teraz się z tego wycofało, natomiast nie jest 
wcale powiedziane, Ŝe nie powróci z powrotem do rozwaŜań na temat 
swojego pakietu i wtedy na pewno przysiądziemy do stołu, poniewaŜ mamy 
takie zapisy w umowie prywatyzacyjnej, i zakładamy, Ŝe ten udział, 
gdybyśmy wtedy podjęli taką decyzję, będzie duŜo więcej wart.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Więcej nie ma głosów. Kto z pań i panów jest za podjęciem?  
 

za    -   33 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/596/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów 
w podwyŜszonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 27  do niniejszego protokołu 
 
25). w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji pt. "Rewaloryzacja 
zabytkowego Parku Oruńskiego w Gdańsku", planowanej do realizacji                   
w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego                                           
"Doliny Potoku Oruńskiego" (druk 614)  
 
EWELINA LATOSZEWSKA – Zarz ąd Dróg i Zieleni  
Przedstawiła projekt uchwały nr 614 zgodnie z załoŜonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna.  
 
Radny – SZYMON MOŚ  
Jest to dobry moment, myślę, przy okazji rozmowy na temat Parku 
Oruńskiego, co do którego zasadności nie mam najmniejszych wątpliwości, 
jest to dobry moment aby zapytać w toku tej dyskusji o rewitalizacji 
obszarów parkowych, o rewitalizacji obszarów parkowych, których 
słyszymy ostatnio głównie właśnie czy to Oruni czy Nowego Portu. 
Chciałbym się zapytać o te miejsca w naszym mieście, które paradoksalnie 
wydają się juŜ tak dobrze otulone inwestycjami, Ŝe nie ma potrzeby w nich 
inwestować, a jest dokładnie odwrotnie, i w ostatnich czasach w swej 
działalności staram się w sposób szczególny zwracać na to uwagę. Chodzi 
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mi o Park Jana Pawła II na Zaspie. Interpelowałem w tej sprawie, 
otrzymałem dość szczegółową informację na temat planu doprowadzenia 
tego parku, mówiąc kolokwialnie, po prostu do porządku, bo ten park to jest       
w tej chwili ruina z kawałkiem trawy, oczywiście nie było na to środków, 
okazuje się jednak, ze środki na parki są, więc moŜe warto by było 
pomyśleć, aby w tych niewątpliwie słusznych inwestycjach poszukać 
pewnego zrównowaŜenia inwestycji, w róŜnych częściach Gdańska. 
Niewątpliwie Zaspa i Przymorze to te miejsca, które równieŜ potrzebują 
takich inwestycji. Chciałbym w związku z tym, poniewaŜ nie będę się tutaj 
skłaniał do rekomendowania czegoś, bo wiem, Ŝe rekomendować jest 
najłatwiej, a najtrudniej jest wskazać skąd zabierzemy pieniądze i w które 
miejsce je po prostu przeznaczymy. Bo Ŝeby komuś dać, trzeba komuś 
zabrać, taka jest zasada odpowiedzialnego budŜetowania, więc chciałbym 
się zapytać, jaka jest szansa, aby juŜ nie zabierając teraz nikomu, 
doprowadzić do porządku Park Jana Pawła II, tzn., nie wiem, w następnej 
perspektywie budŜetowej, to znaczy w przyszłym budŜecie, czy w ogóle w 
tej kadencji jest to jeszcze moŜliwe, bo ten projekt jest równieŜ bardzo, 
bardzo palący, niemniej palący niŜ na pewno słuszny projekt rewaloryzacji 
Parku oruńskiego. Dziękuję bardzo.  
EWELINA LATOSZEWSKA – Zarz ąd Dróg i Zieleni  
Odpowiadając na pytanie dotyczące Parku Jana Pawła II, jest opracowany 
projekt koncepcyjny zagospodarowania tego parku, w kolejności powinien 
być opracowany projekt plany wykonawczy i realizacja. Natomiast Park 
Oruński jest parkiem zabytkowym, tutaj chcemy ratować tą zabytkową 
substancję, która juŜ wymaga remontu, takŜe park Zaspa jest parkiem tutaj 
powiedzmy  współczesnym, tak, takŜe to jakby tutaj.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Ja mam tylko taką prośbę, Ŝe wróćmy jednak do naszego Parku 
Oruńskiego, druk 614. Ja rozumiem, moŜe kolejny raz trzeba zadać sobie 
pytanie, czy nie warto takiego spotkania zrobić na temat parków, tutaj do 
pana prezydenta Lisickiego się zwracamy, czy na temat parków               
i rewitalizacji nie porozmawiać, bo to jest na pewno waŜny temat, to, co 
pan radny Szymon Moś powiedział.  
 
Radny – SZYMON MOŚ  
Ad vocem, ja oczywiście ten projekt uwaŜam za bardzo słuszny i bardzo 
potrzebny, chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, poprę go z czystym 
sumieniem, jest to bardzo dobry projekt. Chciałem po prostu przy okazji tej 
dyskusji podnieść temat, który jest moim zdaniem istotny, tzn. z punktu 
widzenia mieszkańców korzystanie z tego parku jest oczywiście, OK, on 
jest zabytkowy, piękny, ale mieszkańcy chcą mieć w ogóle jakikolwiek park, 
tak, w związku z tym wydaje mi się, Ŝe warto takŜe tą potrzebę, pewnego 
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równego rozłoŜenia inwestycji w tym obszarze uwzględnić. Nie oczekuję 
odpowiedzi szczegółowych dzisiaj, oczekuję jakiejś deklaracji, czy jesteśmy 
w ogóle w stanie powiedzieć, czy Park Jana Pawła II równieŜ będzie mógł 
być, w najbliŜszym czasie moŜemy oczekiwać, Ŝe zostanie w jakikolwiek 
sposób podjęty ten temat? A jeŜeli nie moŜemy oczekiwać, to po prostu 
chciałbym teŜ porosić o taką deklarację, Ŝe nie, nie jesteśmy w stanie tego 
dzisiaj stwierdzić. Zdaję sobie sprawę, Ŝe druk dotyczy Parku Oruńskiego,  
i tak jak mówię, popieram ten druk, ale uwaŜam, Ŝe ten temat jest tak 
społecznie doniosły, Ŝe w ten sposób moŜna zwrócić na forum wysokiej 
rady uwagę na problem, który dotyczy bardzo wielu mieszkańców mojego 
okręgu i uwaŜam, ze jest bardzo istotny w kontekście całego miasta                  
i równego rozkładania inwestycji. Dziękuję bardzo.  
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Ja moŜe bardzo krótko, bo rzeczywiście jest to trochę taka uboczna 
dyskusja, przy dyskusji na temat Parku Oruńskiego, ale panie radny, 
odpowiedź jest taka, Ŝe tak naprawdę to, co pan proponuje, to jest 
dyskusja o kształcie budŜetu miasta Gdańska i jego priorytetów. I na dzień 
dzisiejszy ja nie widzę moŜliwości znalezienia w budŜecie finansowania 
rewaloryzacji czy teŜ odnowy Parku Jana Pawła II. Przy całym szacunku 
dla tego parku, jeŜeli postawiamy na jednej szali Park Oruński, Park 
Oliwski i Park Jana Pawła II, to priorytety narzucają się same, tak. Jedyną 
ścieŜką jest, szukania pieniędzy to jest wskazanie dodatkowych dochodów 
do budŜetu miasta Gdańska i tym samym, do inwestowania w ten park. Ale 
tak naprawdę mówimy o budŜecie miasta Gdańska, który nie jest z gumy, 
który składa się z dochodów i rozchodów. Dziękuję.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Rzeczywiście pytanie pana radnego było źle zaadresowane, ale to nie 
zmienia faktu, Ŝe być moŜe najwyŜszy czas i to jest mój postulat                        
i oczekiwanie, aby władze miasta Gdańska przedstawiły jakiś wieloletni 
program rewitalizacji tworzenia zieleńców, parków w mieście Gdańsku, bo 
ja się nie zgadzam z takim myśleniem, Ŝeby stopniować. Park Oruński jest 
waŜniejszy od Parku Jana Pawła II, bo to, Ŝe on jest starszym, to, Ŝe 
wymaga pewnej ochrony i ma walory po prostu pewnie objęte 
konserwatorem, to nie zmienia faktu, Ŝe najwyŜszy czas aby zrobić 
powaŜny, porządny park Jana Pawła II na Zaspie. W związku                           
z powyŜszym, reasumując, ja chcę wesprzeć pana radnego i zaapelować   
o  przedstawienie, być moŜe w najbliŜszych 2-3 miesiącach, projektu 
pomysłu ugruntowanego w czasie na rewitalizację i tworzenie parków                
w mieście Gdańsku. Dziękuję bardzo.  
 
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL  
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Ja z upartością chciałam przypomnieć przy tej okazji o parku Oliwskim. 
Mam nadzieję, Ŝe tak, jak państwo dbają o Park Oruński, równieŜ będziecie 
lobować chociaŜ uratować tą palmiarnię. Jest to jeden z symboli naszego 
miasta, katedra, park Oliwski, kościół mariacki. Bardzo proszę wziąć to pod 
uwagę, dziękuję bardzo.  
 
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI  
Ja w odpowiedzi na komentarz radnego Kamińskiego chciałbym 
powiedzieć, Ŝe wkrótce w przestrzeni RM powstanie, mam nadzieję, taki 
byt, a przynajmniej klub PO powstanie takiego bytu będzie rekomendował 
radnym na wrześniowej sesji, która sprawi, Ŝe ta dyskusja o rewitalizacji, 
właściwie modernizacji, remoncie terenów zielonych, parków, załoŜeń 
parkowych, będzie się mogła w RM odbywać. I ja sobie teŜ myślę, Ŝe na 
skutek dzisiejszej decyzji pańskich kolegów, pan trochę więcej wolnego 
czasu będzie miał, takŜe w tej dyskusji będzie mógł pan wziąć aktywny 
udział. Dziękuję.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja tylko przypominam, Ŝe mandat do brania udziału w dyskusji na temat 
naszego miasta dali mi moi wyborcy, i całkiem dobry wynik miałem, ale 
dziękuję równieŜ bardzo za pana pozwolenie.  
 
EWELINA LATOSZEWSKA – Zarz ąd Dróg i Zieleni  
Ja moŜe jeszcze tylko na koniec powiem, Ŝe w ZDIZ opracowywane są 
dokumentacje projektowe, koncepcje, niezwykle waŜne dla Gdańska 
południowego jar wilanowski; równieŜ mamy projekt koncepcyjny w dwóch 
wariantach, takŜe to nie jest tak, Ŝe my czekamy, tak, na coś, my mamy 
przygotowane dokumentacje, czekamy na środki.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Kto z pań i panów jest za podjęciem  druku?  
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/597/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
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w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji pt. "Rewaloryzacja 
zabytkowego Parku Oruńskiego w Gdańsku", planowanej do realizacji                   
w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego                                  
"Doliny Potoku Oruńskiego"  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 28  do niniejszego protokołu 
 
26). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg                 
i Zieleni  w Gdańsku – jednostki budŜetowej (druk 637) 
 
MARCIN RADOWICZ – Zarz ąd Dróg i Zieleni  
Przedstawił projekt uchwały nr 637 zgodnie z załoŜonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KPGiM opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań              
i panów jest za podjęciem  druku?  
 

za    -   32 
      przeciw    -     0  
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXIX/598/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 30 sierpnia 2012 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg                 
i Zieleni  w Gdańsku – jednostki budŜetowej 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 29  do niniejszego protokołu 
 
 
27). w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej (druk 619) 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki K omunalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. KPGiM opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań 
i panów jest za podjęciem druku 619?  
 
 

za    -     29 
 przeciw    -       0 

      wstrzymało si ę   -       0 
        

          Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  

 
 
 

Uchwał ę Nr XXIX/599/12 
Rady Miasta Gda ńska 

  z dnia 30 sierpnia 2012 roku  
 

w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 30  do niniejszego protokołu 
 
28). wyodrębnienia na 2013 rok środków finansowych na działalność 
statutową jednostek pomocniczych (druk 640) 
 
Radny – MARCIN SKWIERAWSKI – Przewodnicz ący KSiŁP  
Przedstawił projekt uchwały nr 640 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji, zresztą to jest uchwała, która jest 
powielana, czyli ta kwota zostaje, jaka była, na jednostki pomocnicze 
wcześniej. 4 zł, w zaleŜności od, panie przewodniczący od frekwencji 
wyborczej, tak, to wszystko zostaje jak poprzednio było. Kto z pań                  
i panów radnych jest za podjęciem druku?    
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za    -     29 
 przeciw    -       0 

      wstrzymało si ę   -       0 
        

          Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  

 
 
 

Uchwał ę Nr XXIX/600/12 
Rady Miasta Gda ńska 

  z dnia 30 sierpnia 2012 roku  
 

wyodrębnienia na 2013 rok środków finansowych na działalność statutową 
jednostek pomocniczych 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 31  do niniejszego protokołu 
 
 
 

PUNKT 5 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I 
ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA  

 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 
Zapytania stanowią załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
 
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Panie przewodniczący, ja pragnę zauwaŜyć, Ŝe w interpelacji, którą 
otrzymałem w sprawie eksmisji na Sychty 5A, prosiliśmy tam o 
załączenie wywiadu środowiskowego, w tej interpelacji tego wywiadu nie 
ma, z tego wnioskujemy, Ŝe tego wywiadu nigdy nie było. W naszej 
ocenie doszło do eksmisji ludzi, którzy byli chorzy i zastanawiam się czy 
gmina w takiej sytuacji lokuje chorych ludzi w dowolnie wybranym 
wskazanym miejscu itd., czy ma jakieś inne środki Ŝeby takimi ludźmi się 
w jakiś sposób zaopiekować, jeŜeli oni są w jakimś stopniu 
niepełnosprawni.  
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Radny – MACIEJ LISICKI  
Panie radny, ja miałem nadzieję, Ŝe w dniu dzisiejszym tego tematu nie 
będziemy juŜ poruszać, bo niedaleko nas mamy do czynienia                         
z prawdziwym ludzkim nieszczęściem, natomiast nad tym nieszczęściem 
zleciało się mnóstwo hien, które chcą zbić swój mały kapitalik polityczny 
na cudzym nieszczęściu. I tylko nikt temu człowiekowi nie pomaga, tylko 
kaŜdy usiłuje zaistnieć. JuŜ nie będę wymieniał nazwisk, organizacji, 
którzy coś przy tym ciepełku ludzkiego nieszczęścia ogrzać. Panie 
radny, zapraszam na stronę www.gdansk,pl, jest dokładna informacja 
jakie były okoliczności eksmisji, jak pan zapewne wie, nie miasto Gdańsk 
dokonuje eksmisji, tylko komornik w wyniku wyroku sądu, miasto Gdańsk 
miasto Gdańsk miało podstawić lokal, podstawiło, ta osoba z tego lokalu 
nie skorzystała, koniec w tym temacie. Nie róbcie afery, nie róbcie 
cudów, gdzie nie ma ku temu Ŝadnych powodów. Jak pan sobie poczyta 
media, to mamy do czynienia z konserwatorem zabytków światowej 
sławy, kilka dni później juŜ mamy do czynienia z dr hab. Konserwacji 
zabytków, a juŜ dzisiaj mogę panu pokazać artykuły prof. dr hab. 
Konserwacji zabytków, który podobno pracował w UM w Gdańsku jako 
konserwator zabytków, tylko jakoś dziwnym trafem nie ma na to 
papierów Ŝadnych. Ten pan podobno drukował przez 7 lat ulotki KOR-u, 
mam nadzieję, Ŝe pan pamięta, Ŝe KOR powstał w `76 a zniknął w `81. 
Lat 5, to nie da się drukować ulotek KOR przez 7 lat, jak KOR istniał 5.  
A zwłaszcza, jak ten pan twierdzi, Ŝe wyjechał w `77 z Polski. To znowu 
się nie da drukować 7 lat. Przy czym jedni mówią, Ŝe wyjechał w `77,            
a inni mówią, Ŝe wyjechał w dziwnych okolicznościach na początku lat 
`90. I jeszcze jedno, niech pan się nie da nabrać na ckliwą historię jak to 
były mąŜ wrócił 2 lata temu do Polski,  Ŝeby ratować chorą Ŝonę. Bo ten 
pan nie jest w Polsce od 2 lat, tylko co najmniej od 9, czego doświadczyli 
jego własnej sąsiedzi na własnej skórze, jak pan by tam poszedł i zapytał 
tych sąsiadów, to panu by powiedzieli, co sądzą o tej osobie, jak ona jest 
bardzo wiarygodna. Tak, i Ŝeby było jeszcze kolejna informacja dla pana, 
mamy w posiadaniu papiery dotyczące stanu zdrowia tej pani, 
dokumentację, którą dostarczył eks mąŜ tej pani, i w tej dokumentacji 
jest napisane, Ŝe opuszcza w stanie zdrowia ogólnym dobrym z lekkim 
niedowładem jednej z kończyn. I dla pana wiedzy, według wszelkich 
informacji pracowników GZNK i sąsiadów, pani do dostatnich dni była 
widziana jak wychodziła na spacery z pieskiem. Więc co do stanu 
zdrowia tej osoby, niech się wypowiadają lekarze, specjaliści, ci, którzy 
od tego są, a nie ci, którzy nic na ten temat nie wiedzą. Apeluję jeszcze 
raz, naprawdę nie zbijajmy swoich małych, mięłkich kapitałów 
politycznych na cudzym nieszczęściu. Bo to jest prawdziwe 
nieszczęście, tego człowieka spotkało prawdziwe nieszczęście, ale nie            
z winy miasta, nie z winy społeczeństwa, trochę na własne Ŝyczenie.                
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I miasto tak, jak moŜe temu człowiekowi pomóc, to pomoŜe, bo dla niego 
lokal i dla jego Ŝony, w Centrum Treningu i Umiejętności Społecznej 
czeka, jeśli przejdą ten trening pomyślnie, czeka lokal socjalny, mimo, Ŝe 
w wyroku sądowym nie ma takiej obligacji. Ale my jesteśmy gotowi 
udzielić pomocy, ale nie da się udzielić pomocy, jak człowiek tej pomocy 
nie chce. śyjemy w wolnym kraju, moŜe i ma prawo robić co chce. 
Dziękuję. Koniec w tym temacie.  
 
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Ja nie wiem, te oklaski są dlatego, Ŝe ja nie dostałem tego, co chciałem, 
interpelacji? Ja tego nie rozumiem, bo ja mówię o faktach, tak, Ŝe 
chciałem mieć jakiś raport środowiskowy, chciałem mieć jakiś wywiad, 
wszystko itd. Pani, która została eksmitowana, o której pan mówi, pani 
Dąbrowska, ona w tej chwili jest u ludzi, wędruje gdzieś tam od ludzi do 
ludzi, którzy ją przytulają u siebie w domu, więc wiem akurat gdzie jest. 
Dzisiaj moŜe zmieniła lokalizację, ale do tej pory wiedziałem, gdzie jest. 
JeŜeli publicznie mówię o stanie zdrowia, to ja nie mówię, o których 
organach, które organy ma chore, a które ma zdrowe, tak, bo są róŜnego 
rodzaju dolegliwości, którymi moŜemy ocenić, Ŝe ludzie są w jakiś 
sposób chorzy tak, więc moje pytanie było bardzo takie ogólne, ale 
dotyczyło tego faktu konkretnego, tego raportu nie dostałem, pan 
prezydent ma jakieś informacje i mówi, Ŝe moŜe chodzić, ale to wcale nie 
znaczy, Ŝe człowiek jest zdrowy, jeśli moŜe chodzić, prawda. Panie 
prezydencie, dlatego ja się zapytałem czy tego rodzaju ludzie, którzy             
w Ŝyciu sobie nie radzą ze względu na ich stan zdrowia, tak mówię 
bardzo oględnie, ogólnie, czy miasto Gdańsk się tym nie interesuje, 
mówię miasto, MOPS, bo tu się teŜ z tym spotkałem, Ŝe MOPS 
przyszedł, na wniosek pańskiego wydziału, jednego z pańskich 
wydziałów, i zapytał – w czym moŜemy pomóc? W trudnych sytuacjach 
takie działanie nie skutkuje, kto pracuje? PrzecieŜ to nie rzeźnicy pracują 
w MOPS, tak, tutaj sprawa wymaga delikatności, ja to sobie z tego 
doskonale zdaję sprawę, tego w interpelacji nie otrzymałem. Jeśli chodzi 
o to, Ŝe łatwo jest mówić i zbijać kapitał polityczny, nie, mi jest 
autentycznie przykro, Ŝe z tego powodu ja jestem utoŜsamiany z władzą 
miasta i mówią, panie radny, a co pan na to, ludzie tu w Gdańsku Ŝyją 
tak i tak. Tam widziałem setkę spraw, która się przetoczyła przez nasze 
interpelacje, przez pana biuro,  itd., które do dzisiaj w jakiś sposób są nie 
załatwione. Tam są ludzie Ŝyjący bez umowy w lokalach komunalnych, 
tak, bo pan prezydent z jakichś powodów im tej umowy nie podpisał               
z nimi. A więc mi chodziło akurat o ten przypadek, tej interpelacji, nie 
robię tutaj Ŝadnej polityki, tej interpelacji, gdzie zastanawiałem się czy 
rzeczywiście, jeŜeli ktoś uzna, moŜe chodzić,  moŜemy ich wyrzucić. 
Rzeczywiście, musiały być jakieś powaŜne powody, Ŝe sąd nie mógł 
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dotrzeć do tych ludzi, ja wiem, Ŝe sąd to tylko zajmuje się dokumentami, 
które mu się przedłoŜy, ci ludzie nawet nie byli w stanie obronić się przed 
sądem. Dostali eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, a więc ta pani 
nie potrafiła się w Ŝaden sposób obronić, to świadczy moim zdaniem             
o stanie jej zdrowia, a tego w wywiadzie wcześniej nie było, ja tego                 
w interpelacji teŜ nie otrzymałem, w związku z tym powstaje, zadałem 
sobie pytanie, jakie są standardy i w WGK i w MOPS. Dziękuję. 
 
Radny – MACIEJ LISICKI  
Ja jeszcze raz apeluję, Ŝeby nie być człowiekiem, Ŝeby podchodzić do 
tego racjonalnie, a nie emocjonalnie. Nie da się człowiekowi pomóc, jak 
on tej pomocy nie chce przyjąć. śyjemy w wolnym kraju. Panie radny, 
jeśli pan chce mi udowodnić, Ŝe pan nie chce na tej sprawie zbijać 
swojego kapitału politycznego, to niech pan zrobi wszystko, cały swój 
wysiłek włoŜy w to, Ŝeby pani Dąbrowska skontaktowała się ze mną, a ja 
jej postaram się pomóc, jeśli będzie chciała tą pomoc przyjąć. Bo na 
dzień dzisiejszy moja wiedza jest taka, Ŝe pani Dąbrowska przebywa            
w Szwecji. Tak przynajmniej ogłosił jej były mąŜ. W Szwecji. Więc jeŜeli 
jest w Gdańsku, jeŜeli się tuła, jak pan mówi, od rodziny do rodziny, to ja 
pana proszę, niech pan mi da do niej telefon komórkowy, niech pan da 
mi do niej adres, ja chętnie się z nią skontaktuję i chętnie jej pomogę. 
Tylko człowiekowi moŜna pomóc wtedy, kiedy o jest gotowy tą pomoc 
przyjąć. Ja przecieŜ oświadczyłem, Centrum Treningu Umiejętności 
Społecznej, jest to wyjątkowa instytucja w skali kraju, w Gdańsku nikogo 
nie eksmitujemy na bruk, kaŜdemu dajemy co najmniej roczną szansę 
Ŝeby mógł wrócić do mieszkania, ale na Boga, trzeba chcieć, a nie robić 
fajerwerki pod urzędem.  
 
 
 
 

PUNKT 6 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE  
 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję bardzo. Trzeba panie radny skontaktować z prezydentem tą 
osobę i. czy ktoś z państwa zgłasza jakieś interpelacje, oświadczenia? 
Jeśli nie, to wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękujemy bardzo.  
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PUNKT 7 

 
ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 
 
 
   Obrady skończono o godzinie 11,40 
      
 
 
 

                            Przewodniczący 
                         Rady Miasta Gdańska 

 
 

                           Bogdan Oleszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej 
Inspektor BRMG 
 
 
 
Anna Muszyńska 


