
 

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2012 

z XXXIII sesji RADY MIASTA GDA ŃSKA, 

która odbyła si ę w dniu 17 grudnia  2012 roku 

w sali obrad Nowego Ratusza w Gda ńsku 

ul. Wały Jagiello ńskie 1 

 
 
Początek obrad godz. 900 

W sesji udział wzięło 34 radnych. 
 

 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 

 
 
 

PUNKT 1 
 
 

SPRAWY REGULAMINOWE  
 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Szanowni państwo, XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska, chciałem 
powitać wszystkich przybyłych na sesję i zaczynamy bo dzisiaj jest 
bardzo waŜny temat, budŜet miasta na 2013 rok. Ja powiem państwu, 
przerwy nie przewidujemy, chociaŜ mamy dzisiaj opłatkową sesję i po 
sesji albo po przerwie, to zobaczymy jaka będzie sytuacja, połamiemy 
się opłatkiem o godz. 13. To jako informacja, a teraz szanowni państwo: 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta  Miasta  Gdańska  o  zdjęcie  z  porządku  
obrad  projektu uchwały w sprawie zmiany programu rozwoju gminy 
Gdańsk zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 
2015” (druk 759)  – pkt 6, ppkt 12  
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Wpłynął wniosek Prezydenta  Miasta  Gdańska  o  zdjęcie  z  porządku  
obrad  projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego 
na przedłuŜeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku                                       
(druk 744) – pkt 6, ppkt 5  
 
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska            
o zdj ęcie  z porządku sesji uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – rejon ulic 
Karpackiej i CzyŜewskiego w mieście Gdańsku (druk 757)  – pkt 6, ppkt 6                     
 
Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Gdańska o włączenie  do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2013 (druk 762) 
 
Wpłynęły jeszcze dzisiaj, dlatego był konwent, dwie uchwały: 
 
Uchwały o zmianach w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji -   
druk 763 – to jest druk, w którym ze składu osobowego KKiP odwołuje się 
panią przewodniczącą Agnieszkę Owczarczak i druk 764, odwołuje się z tej 
samej komisji panią radną Aleksandrę Dulkiewicz. Te dwa druki jeszcze 
będziemy głosować. 
 
Jeszcze, szanowni państwo, informacja, wpłynęły autopoprawki do druków: 
 
- druk 709 – pkt 4 
- druk 710 – pkt 5 
- druk 754 – pkt 6, ppkt 22 
 
Przejdziemy teraz do głosowania.  
 
Najpierw głosujemy wniosek KR o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały (druk 762), jeśli przegłosujemy, będzie on w pkt 23.                               
Kto z pań i panów jest za włączeniem tego pkt pod dzisiejsze obrady?  
 
  
 

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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Przypomnę, w 23 pkt jest druk 762.  
Teraz będą druki w sprawie odwołania z komisji – (druk 763), jeŜeli 
przegłosujemy będzie to druk w pkt 3A, bo to są druki osobowe.                  
Kto z pań i panów jest za włączeniem druku pod dzisiejsze obrady?  
 
  

za    -   30 
      przeciw    -     2 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 
I 3B, to jest druk dotyczący teŜ tej samej komisji, pani radnej Aleksandry 
Dulkiewicz (druk 764). Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem 
tego druku do porządku obrad?  
 
 

za    -   28 
      przeciw    -     2 
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 
Jeszcze będziemy głosować proszę państwa o wniosek KRPiOŚ                   
o zdj ęcie  z porządku sesji uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna – rejon ulic 
Karpackiej i CzyŜewskiego w mieście Gdańsku (druk 757) .                          
Kto z pań i panów jest za zdjęciem z porządku obrad druku 757?  
 

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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W pkt 6 zdjęliśmy druk 757.  
I to by były wszystkie przegłosowane.  
 
Porządek obrad:  
 
 
1. Sprawy regulaminowe 
      - otwarcie sesji; 
 
2. Komunikaty: 
     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
     - Komisje Rady Miasta Gdańska, 
     - Prezydent Miasta Gdańska;  
 
3. Oświadczenia Klubów Radnych; 
 
3A. Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Ko misji Kultury 
i Promocji (druk 763) 
 
3B. Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Ko misji Kultury 
i Promocji (druk 764) 
 
4. Uchwała w sprawie przyj ęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy  Miasta Gda ńska na lata 2013-2040                                            
(druk 709 + autopoprawka); 

 
5. Uchwała w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta Gda ńska na 2013 

rok (druk 710 + autopoprawka); 
• stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i 

Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budŜetu na 2013 
rok,  

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
• przedstawienie opinii Komisji Strategii i BudŜetu Rady Miasta 

Gdańska,  
• wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,  
• dyskusja,  
• ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,  
• głosowanie. 
 

6. Uchwały: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 760 + autopoprawka) 
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2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2012 
rok  (druk 761 + autopoprawka) 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta 
Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczki (druk 758) 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku 
(druk 743) 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu alei 
Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 744)                     ZDJ ĘTY 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i CzyŜewskiego                       
w mieście Gdańsku (druk 757)     ZDJ ĘTY 

7) w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) (druk 745)  

8) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych                
z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego 
Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" w Gdańsku (druk 741)  

9) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych               
z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich 
Domów dla Dzieci (druk 742)  

10) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty  przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (druk 755)  

11) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (druk 756)  

12) w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w 
dokumencie "Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015"                               
(druk 759)                  ZDJ ĘTY  

13) w sprawie wyraŜenia woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                     
w Sopocie (druk 753)  

14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk 
(druk 739)  

15) w sprawie nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty" Zespołowi Szkół 
Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz 
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nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej 
w skład tego zespołu (druk 746 + autopoprawka)  

16) w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Polanki 119 (druk 747)  

17) w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu (druk 748)  

18) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego                        
i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 
(druk 749)  

19) w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład 
Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z 
siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 (druk 750)  

20) w sprawie zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład                                          
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą              
w Gdańsku przy  ul. Dębinki 7 (druk 751) 

21) w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom 
wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
z siedzibą w Gdańsku przy  ul. Góreckiego 16 (druk 752)  

22) w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014"                                              
(druk 754 + autopoprawka)  

23) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska na rok 2013 (druk 762)  

 

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

 
PUNKT 2 

 
 

KOMUNIKATY  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dzisiaj specjalnie duŜo komunikatów nie ma, bo to juŜ końcówka roku            
i nic nie działo się. Akurat grudzień jest takim specyficznym, ale ja 
chciałem podziękować tym wszystkim radnym, proszę państwa, którzy 
przygotowali paczki i złoŜyli, bądź sami zawieźli, bo wiem, Ŝe teŜ takie 



 7

przypadki były. Ja mam tu, słuchajcie państwo, podziękowania od tych 
dzieci, gdzie te paczki były robione. I bardzo proszę, tych radnych, którzy 
te paczki zrobili, tak, o odebranie, u mnie tych podziękowań jest duŜo, 
ale ja wiem, Ŝe niewiele z nich tutaj z tej paczki ubędzie. TakŜe bardzo 
proszę o to, Ŝeby ci radni, co robili te paczki, odebrali to ode mnie, tak? 
Te podziękowania. Bardzo dziękuję tym radnym, którzy brali udział w tej 
akcji. RównieŜ pogratulować, bo rzeczywiście była to dobra akcja, chcę 
pogratulować Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, bo było to 
pierwszy raz robione i naprawdę bardzo dobra akcja. Tyle                          
w komunikatach. Czy są komunikaty komisji? Nie ma. W takim razie 
komunikaty pana prezydenta. 
 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Przedstawił prezentację – wynik konkursu na koncepcję architektoniczną 
Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu  
 
 

PUNKT 3  
 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH  
 

 
Radny MACIEJ KRUPA – Przewodnicz ący Klubu PO  
Witam państwa bardzo serdecznie, na najwaŜniejszej sesji RMG                  
w kaŜdym roku. Sesji, na której uchwalamy najwaŜniejszy dokument 
prawa miejscowego, jakim jest uchwała budŜetowa. Proszę się nie 
dziwić, Ŝe temu dokumentowi poświęcę moje krótkie wystąpienie                
w imieniu klubu PO. Za chwilę pewnie radni opozycji będą wygłaszać 
ostre stanowiska, zabierać wielokrotnie głos w dyskusji i próbować 
udowodnić nam, jak to pieniądze miasta są źle zaplanowane. Znamy to 
wszystko z lat minionych. Niczym nas nie zaskoczycie, ale muszę 
przyznać, Ŝe zostałem zupełnie zaskoczony przy pracy nad budŜetem                
w bieŜącym roku. Czeka nas budŜety wyjątkowo trudny, pan prezydent 
nie ukrywał tego od dawna, mówił Ŝe rok 2013 jest rokiem wyjątkowym. 
Trudnym rokiem budŜetowym, na który się przygotowywaliśmy od 
dłuŜszego czasu. W pracach KSiB spoza jej grona, z radnych opozycji 
nie wziął udziału nikt. Jedyny radny opozycji, który jest członkiem tejŜe 
komisji, połowę czasu spędził poza posiedzeniem komisji. Ja rozumiem, 
Ŝe na nasze posiedzenia komisji nie przychodzą dziennikarze, Ŝe tam 
mogąc uzyskać odpowiedź bezpośrednio od urzędników, którzy planują 
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poszczególne wydatki, odpowiadają za zaplanowanie dochodów, nie 
zyska się takiej publiczności, jak tutaj, na sali plenarnej. Ale jeŜeli za 
chwilę będziecie próbowali nam udowodnić, Ŝe myśmy się do pracy nie 
przyłoŜyli, Ŝe ten budŜet nie jest dobrze zaplanowany, to popatrzcie 
najpierw na siebie. Dziękuję. 
 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodnicz ący Klubu PIS    
Panie prezydencie, panie przewodniczący, wysoka rado, zgadzam się 
absolutnie ze słowami mojego poprzednika, dzisiaj rzeczywiście jest 
najwaŜniejsza sesja w roku, sesja dotycząca budŜetu. Pewnie niczym 
pana przewodniczącego nie zaskoczymy, podobnie jak pan prezydent                
i klub większości w RMG - PO równieŜ nas niczym nie zaskoczył,                   
w sensie budŜetowym.  To jest po prostu ten budŜet przedkładany                        
w dniu dzisiejszym, jest po prostu owocem nieudolności i niekompetencji 
lat poprzednich i tylko jest tego czystą konsekwencją. Ale ja nie chciałem 
tego mówić w wystąpieniu klubowym, w imieniu klubu PIS odnośnie 
budŜetu będzie mówił Wiesław Kamiński. Chciałbym dzisiaj mówić                  
o czymś innym. Dniu grudniowe są dniami szczególnymi w naszym 
mieście, w Trójmieście, w naszej aglomeracji gdyńsko-gdańskiej. 
Wspominamy w tych dniach tragedię Grudnia 70 roku, wspominamy 
tragedię Grudnia 81 roku. Ale 17 grudnia roku 2012 w sposób 
szczególny chciałbym wspomnieć Antoniego Browarczyka, chłopak              
z gdańskiej Zaspy, zagorzały kibic Lechii Gdańsk zafascynowany 
ruchem Solidarność, antykomunista, odwaŜny uczestnik pierwszych 
manifestacji po wprowadzeniu stanu wojennego. „O nim będzie ta 
opowieść. Posłuchajcie tej historii, która w naszych duszach gra. O nich 
pieśń wam dam, oni tworzą klan, wojownicy Lechii Gdańsk - Marek 
Chładki, Jarosław Turbiasz. Fanatyk gdańskiej Lechii, Solidarności. Na 
stadion przy ul. Traugutta Browarczyk trafił w latach 70. JuŜ wówczas 
było to miejsce, w którym kibice biało-zielonych odwaŜnie kontestowali 
komunistyczną rzeczywistość. Po wydarzeniach grudnia 70 roku                   
w Gdańsku juŜ nie było tak samo. Ludzie podnosili się z kolan, przez 
całą dekadę organizowali uroczystości upamiętniające ofiary grudniowej 
masakry. AngaŜowali się w powstanie po roku 76 niezaleŜne 
organizacje: studenckie komitety Solidarności, wolne związki zawodowe 
WybrzeŜa, Ruch Młodej Polski. Ludzie z gdańskiej opozycji doskonale 
znani byli bywalcom meczów Lechii. Młody Tolek chłonął tą specyficzną 
atmosferę. Stał się wiernym fanem biało-zielonych, jeden                               
z najaktywniejszych pod koniec lat 70. kibiców Lechii, Jerzy Litwin, dziś 
na emigracji w Hamburgu, wspomina Tolka w sposób następujący: 
„poznałem przez Złotego w 78 roku. Okazało się, Ŝe namiętnie chodzi na 
mecze Lechii. Wciągnęliśmy go wtedy do młyna, niejednokrotnie jeździł 
teŜ z nami na wyjazdy, z reguły tworzyliśmy stałą, liczącą kilka osób 
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paczkę, którą stanowili min. Duda, Mula, Herm, śółty i Tolek.” 17 
grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego tłumy gdańszczan ponownie 
pojawiły się na ulicach miasta. KW PZPR w teleksie słanym do centrali 
partyjnej ok. godz. 12 informowały: napięta sytuacja utrzymuje się w 
Gdańsku, po wczorajszym rozproszeniu tłumu przez MO i wojsko spod 
pomnika dziś nadal przed dworcem głównym w Gdańsku i w pobliŜu 
stoczni im. Lenina oraz na ciągu ulicznym w kierunku KM PZPR zbierają 
się kilkuset osobowe grupy, głównie młodzieŜy, prowokujące do 
interwencji słuŜb porządkowych. Z kaŜdą godziną manifestantów 
przybywało. Antoni Browarczyk po zakończeniu pracy takŜe uczestniczył 
w demonstracji, spotkał na niej Jurka Litwina: „trafiliśmy na siebie pod 
Sobieskim, namawiałem Tolka, byśmy przenieśli się pod Brygidę, jednak 
ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem, były powiedziane                             
z rozbrajającym uśmiechem na ustach, brzmiały: ja zostaję tu, tu będzie 
się działo”. Wspomina po latach Litwin. Antoni Browarczyk urodzony 21 
października 61 roku zginął 17 grudnia 81 roku. Miał zaledwie 20 lat, był 
jedną z pierwszych ofiar stanu wojennego, został trafiony strzałem                 
w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku, pod KW PZPR. 
Według świadków zastrzelił go snajper znajdujący się na dachu tego 
budynku, według innych, padł od strzałów z pancernego Scotta.” 
Zwracam się do koleŜeństwa i do wysokiej rady o uczczenie minutą ciszy 
Tolka Browarczyka. Dziękuję bardzo. Nawiązując jeszcze do wystąpienia 
pana prezydenta, w dniu 23 października tego roku odbyło się spotkanie 
przedstawicieli kibiców Lechii Gdańsk oraz Forum MłodzieŜy Walczącej   
z KKiP. Podczas tego spotkania uzgodniono, Ŝe w miejscu, gdzie poległ 
Tolek Browarczyk, czyli w miejscu Targu Rakowego zostanie ten fakt 
upamiętniony odpowiednią tablicą czy w odpowiedni sposób zostanie 
upamiętniona ta tragedia. TakŜe nawiązując do prezentacji, którą pan 
prezydent mówił, mam nadzieję, Ŝe władze miasta Gdańska będą o tym 
pamiętały i ten fakt zostanie na Targu Rakowym upamiętniony.                 
Dziękuję bardzo.  
 
 
 

 PUNKT 3A. 
 
Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisj i 
Kultury i Promocji (druk 763) 
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PUNKT 3B. 

 
 
 Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisj i 
Kultury i Promocji (druk 764) 
 
 
 
Radny MARCIN SKWIERAWSKI  
Panie przewodniczący, jak pan pozwoli, w jednym zdaniu chciałbym 
odnieść się do wystąpienia Grzegorza Strzelczyka. Chciałbym państwu 
powiedzieć, Ŝe prokurator, który prowadził śledztwo w sprawie 
morderstwa Antoniego Browarczyka, ówczesny pod prokurator 
prokuratury Marynarki Wojennej, po nie wykryciu sprawców awansował            
w górę, a dzisiaj jest jednym z najwaŜniejszych prokuratorów                             
w prokuraturze apelacyjnej.  
 
Przedstawił projekty uchwał nr 763 i 764 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za 
odwołaniem pani Agnieszki Owczarczak ze składu KKiP?  
 

za    -   27 
      przeciw    -     3 
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/696/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu 
 
Radny – MAREK BUMBLIS  
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Panie przewodniczący, chciałbym podziękować pani Owczarczak i pani 
Dulkiewicz za pracę w naszej komisji. Dziękuję uprzejmie.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
I druk 764. Analogiczna sytuacja, kto z pań i panów radnych jest za 
odwołaniem?  

  za    -   28 
      przeciw    -     4 
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/697/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury i Promocji 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Ja rozumiem, panie przewodniczący, Ŝe tam jeszcze jest wymagany 
skład, tak, panie przewodniczący? Tam jest 5 osób jeszcze w składzie?  
 
Radny – MAREK BUMBLIS  
Tak, 5 osób jest.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dobra, bo teraz trzeba uwaŜać.  
 
Radny – MAREK BUMBLIS  
Jedyna pani niestety tylko.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Gdyby jeszcze ktoś chciał ustąpić, to juŜ jest komisja w tym momencie, 
praca komisji jest rzeczywiście niemoŜliwa, bo musi być od 5 do 7 osób, 
w tej chwili jest 5 osób, czyli ta minimalna ilość jest potrzebna do 
procedowania.  
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PUNKT 4. 
 

Uchwała w sprawie przyj ęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy  Miasta Gda ńska na lata 2013-2040                  
(druk 709 + autopoprawka); 
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 709 wraz z autopoprawką zgodnie                 
z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KSiB, KPGiM, KRPiOŚ, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KKiP, KSiT, KR 
opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku?  
 

  za    -   26 
      przeciw    -     6 
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/698/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
w sprawie przyj ęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy  Miasta Gda ńska na lata 2013-2040                   
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu 
 
 
 
 

PUNKT 5.  
 

Uchwała w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta Gda ńska na 
2013 rok (druk 710 + autopoprawka); 
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TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Odczytała uchwałę Nr 199/p211/P/I/12 składu orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2012r.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Dostosowaliśmy się do wymogu RIO i zaznaczyliśmy, jaka kwota po 
stronie dochodowej i wydatkowej jest przewidziana na to zadanie. Kwota 
41 mln 400 tys. zł, oczywiście ona była w budŜecie, tylko nie była 
wyszczególniona, tak, jak zawsze wyszczególniamy np. dochody z tytułu 
koncesji alkoholowej, jak i zadania, które są realizowane z tych 
dochodów. Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja poproszę teraz teŜ panią 
skarbnik, stanowisko do wniosków radnych, czy tam komisje RMG, czy 
ustosunkuje się pani zarówno do tych wniosków i przeczyta opinię od 
razu RIO?  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
KSSiOZ wniosła o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 
100 tys. zł na remont i wyposaŜenie gabinetów lekarskich w szkołach 
oraz na zabezpieczenie środków w wysokości 80 tys. zł na 
dokumentację techniczną związaną z projektem nowego skrzydła DPS 
Ostoja w Gdańsku Stogach przy ul. HoŜej. W przypadku pierwszego 
wniosku, dyrektor placówki oświatowych nie przewiduje remontów 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przed lekarskiej, na bieŜąco 
będą realizowane drobne remonty i doposaŜenia w ramach planu 
finansowego kaŜdej placówki oświatowej. Czyli remonty, które są 
związane z podniesieniem standardu budynku będzie realizowała 
DRMG, natomiast dyrektorzy jednostek w ramach zabezpieczonych 
środków. KE - wniosek dotyczący zarezerwowania środków na podwyŜki 
płac dla pracowników administracji. Oczywiście nasza odpowiedź jest na 
tym etapie, Ŝe nie przewiduje się podwyŜki wynagrodzeń, niemniej                      
w trakcie budŜetu, właściwie moŜe w pierwszym kwartale wszystko 
będzie zaleŜało od tego, jakie będzie stanowisko Ministerstwa edukacji 
dotyczące naszej subwencji, poniewaŜ w pierwszym kwartale 
dostaniemy ostateczne zawiadomienie o wysokości subwencji na rok 
2013, jeŜeli nie będzie zmniejszenia tej subwencji, to postaramy się               
w miarę moŜliwości rzeczywiście podnieść wynagrodzenia dla 
pracowników administracji, bo te wynagrodzenia są bardzo niskie. 
Wniosek dotyczący zwiększenia dodatku za wychowawstwo dla klas, dla 
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nauczycieli wszystkich typów, nie przewiduje się, proszę państwa 
zwiększenia tego dodatku. Nie przewiduje się równieŜ podwyŜki 
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Następny, 
proszę państwa wniosek, dotyczący zwiększenia środków dodatku 
motywacyjnego dla nauczycieli. TeŜ proszę państwa, z wiadomych 
względów, nie przewidujemy w budŜecie dodatkowych środków na 
dodatki motywacyjne. KPGiM – wniosek dotyczący remontu 
zabezpieczenia schodów wiodących na Pachołek w Oliwie. Zadanie nie 
jest przewidziane niestety, do realizacji w roku 2013. RównieŜ remont 
schodów zejścia z osiedla Morena, z uwagi na to, Ŝe zadanie posiada 
dokumentację techniczną, w razie pojawienia się wolnych środków 
zadanie to wprowadzimy do budŜetu. Remonty, proszę państwa, boiska 
przy SP przy ul. Jagiellońskiej; została opracowana w 2012r. w sierpniu 
dokumentacja projektowa, będzie moŜliwość etapowania robót i teŜ               
w miarę posiadanych środków będziemy to zadanie realizować. Remont 
schodów, zejścia do ul. Kartuskiej przy ul. Starodworskiej, z uwagi na 
zakres rzeczowy konieczny do wykonania prac w ramach tego zadania 
realizacja robót winna odbywać się w oparciu o dokumentację 
projektową i remont schodów zostanie zrealizowany w latach 
późniejszych. I proszę państwa, KRPiOŚ wnioskowała o zabezpieczenie 
środków na dokumentację projektową dotyczącą realizacji kolektora 
deszczowego przy ul. Planetarnej i ul. Konstelacji, w ramach środków 
pochodzących z wpływu opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, 
planuje się w roku 2013 wykonanie projektu budowlanego                               
i wykonawczego budowy zbiornika Osowa II oraz kanalizacji deszczowej 
przy ul. Kaplera. Następnie, proszę państwa, zabezpieczenie środków 
na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ul. 
Budowlanych na odcinku ul. Słowackiego ronda Nowatorów. W roku 
2013 planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji 
projektowej, budowlanej, wykonawczej dla tego zadania o trzeci pas,              
o zmiennym ruchu na odcinku od ronda turbinowego do włączenia                   
w zakresie przebudowywanym w ramach przedsięwzięcia Pomorska 
Kolej Metropolitalna I etap. Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Bardzo proszę równieŜ panią skarbnik o przeczytanie,                        
w kolejności, szanowni państwo, na razie jedziemy zgodnie                         
z zaplanowaną procedurą, o przeczytanie opinii RIO.  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Panie przewodniczący, ja na wstępie przeczytałam opinię RIO, poniewaŜ 
wszyscy państwo ją otrzymali, ja przedstawiłam zmianę, którą 
zawnioskowała RIO.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Rozumiem. Ja poproszę teraz pana przewodniczącego KSIB                        
o przedstawienie opinii komisji.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Podobnie, jak w ubiegłym roku, myśmy przyjęli bardzo syntetyczną                  
i zwięzłą opinię KSiB, nie powtarzając zwyczaju z lat ubiegłych, w którym 
powtarzane były zapisy uchwały budŜetowej w opinii komisji, w związku 
z tym pamiętam, Ŝe w zeszłym roku pani radna opozycji nam zwracała 
na to uwagę, ale podtrzymujemy tą praktykę, nasza opinia jest opinią 
pozytywna. W treści opinii znajdziecie państwo informacje o wszystkich 
wydziałach  i jednostkach, z którymi rozmawialiśmy podczas naszego 2-
dniowego posiedzenia KSiB. Odsyłam do protokołu tych, którzy chcieliby 
poznać dokładne sprawy, które omawialiśmy szczegółowo                              
z przedstawicielami prezydenta miasta Gdańska. raz jeszcze 
powtarzam, opinia KSiB do projektu budŜetu na rok 2013 jest opinią 
pozytywną.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, Ŝe wszystkie komisje, poza oczywiście,  
która nie opiniowała, Komisją Rewizyjną, wszystkie komisje RMG 
pozytywnie opiniowały ten projekt. W tej chwili szanowni państwo 
poproszę o wystąpienia klubowe w tym temacie. Bardzo proszę, pan 
przewodniczący Maciej Krupa.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA – przewodnicz ący klubu PO  
Szanowni państwo, w moim wystąpieniu klubowym zwracałem państwu 
uwagę na to, jakie jest znaczenie tego budŜetu na rok przyszły, jak 
zgodnie z planem od kilku lat, będzie to budŜet trudny. Muszę przyznać, 
Ŝe jestem zdziwiony, Ŝe tak skromna jest prezentacja tego budŜetu               
w dniu dzisiejszym, natomiast, jeśli państwo pozwolą, chciałbym ze 
swojej strony zwrócić uwagę na kilka elementów, które w tym budŜecie 
są w naszym przekonaniu szczególnie istotne. Pani skarbnik w swoim 
zwięzłym wystąpieniu zwróciła uwagę na to, Ŝe istotnym elementem 
wynikającym ze zmienionej ustawy o finansach publicznych jest kwestia 
utrzymywania nadwyŜki dochodów bieŜących nad wydatkami bieŜącymi. 
śe zapewnienie tej nadwyŜki warunkuje moŜliwość realizacji inwestycji 
miasta, zarówno obecnie jak i w latach przyszłych. Myśmy wielokrotnie    
w ciągu mijającego roku dyskutowali o tym, Ŝe poza programem wielkich 
projektów inwestycyjnych, który jest najwaŜniejszym elementem planu 
politycznego PO dla miasta Gdańska, ale teŜ najwaŜniejszym 
elementem strategii miasta  Gdańska, istnieją potrzeby remontowe, 
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istnieją potrzeby w wydatkach bieŜących. Przytoczone przed chwilą 
wnioski komisji do budŜetu pokazują to równieŜ bardzo mocno. JeŜeli 
połączymy to z informacją przedstawioną przez panią skarbnik, 
dotyczącą nadwyŜki dochodów bieŜących nad wydatkami bieŜącymi, to 
pojawia się nam przestrzeń tej rozmowy. Myśmy, bodajŜe 2 miesiące 
temu dokładnie sobie to nazwali, w takiej wymianie zdań pomiędzy mną 
a radnymi opozycji, dokładnie tak. Obszarem dyskusji, który nas 
szczególnie musi zajmować, jest kwestia wydatków bieŜących, bo tu 
znajduje się przede wszystkim źródło albo naszej zdolności do realizacji 
zarówno remontów, jak i w przyszłości, realizacji kolejnych duŜych 
inwestycji w mieście, albo tutaj będzie się znajdowało punkt, w którym 
pieniądze przeznaczone na bieŜące wydatki skonsumowane w dniu 
dzisiejszym, nie pozwolą nam na realizację ambitnych planów                       
w przyszłości. Dlatego proszę państwa, patrząc na dochody i wydatki 
bieŜące zaplanowane na rok 2013 chciałbym zwrócić uwagę wszystkich 
państwa, w pierwszej kolejności na dochody. JeŜeli chodzi o dochody, to 
musimy popatrzeć z pewnym zaniepokojeniem i tą świadomość po 
stronie klubu większościowego chciałbym podkreślić, Ŝe patrzymy                
z pewnym zaniepokojeniem na wysokość zaplanowanych wpływów              
z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z rozmów, które 
odbywaliśmy z panią skarbnik wiemy, Ŝe wysokość zaplanowanych 
dochodów z PIT-u wynika z załoŜeń Ministerstwa Finansów, niemniej 
jednak musimy, będąc odpowiedzialnymi za decyzje podejmowane               
w mieście,  jasno powiedzieć, Ŝe jest to załoŜenie bardzo optymistyczne. 
Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, którego jako PO jesteśmy świadomi, 
Ŝe poziom zaplanowanych dochodów z PIT nie zostanie wykonany, jeŜeli 
weźmiemy pod uwagę, Ŝe są to nasze dochody bieŜące, to od razu 
musimy sobie zdawać sprawę, Ŝe będzie to zagroŜeniem dla tej 
nadwyŜki, o której prze chwilą mówiłem. Warto natomiast zwrócić uwagę 
równieŜ, Ŝe rośnie nam podatek od nieruchomości, podatek lokalny, 
równieŜ stanowiący nasz dochód bieŜący, i tu, myślę, Ŝe moŜemy być 
bardzo spokojni, rzeczywiście baza do generowania podatku od 
nieruchomości w Gdańsku rośnie i myślę, Ŝe to jest równieŜ istotny 
element, na który powinniśmy zwrócić uwagę i na który powinniśmy 
patrzeć ze spokojem, jeŜeli chodzi o rok przyszły i lata kolejne. 
Przechodząc do wydatków bieŜących, nie moŜemy zwrócić uwagi na 
kategorię wydatków największą w naszym budŜecie, a jest nią oświata i 
wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Wszystko to, co 
wydajemy na edukację naszych dzieci, stanowi największy wydatek 
bieŜący naszego miasta, nieomal 700 mln zł. Proszę państwa, te wydatki 
w mieście Gdańsku rosną, rosną w stopniu wyŜszym niŜ rośnie 
zaplanowana subwencja z budŜetu państwa, jak powiedziała pani 
skarbnik czekamy na ostateczną informację z Ministerstwa Edukacji 
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Narodowej na temat subwencji, jaką otrzyma Gdańsk w roku 2013, 
niemniej jednak myślę, Ŝe po pojawieniu się tej informacji nie zmieni się 
jedno, Gdańsk dokłada do subwencji oświatowej, po to, Ŝeby otrzymać 
wysoki poziom finansowania oświaty i wychowania w naszym mieście.  
O bieŜącym przeznaczeniu tych pieniędzy oczywiście musimy 
dyskutować, państwo we wnioskach, mówię o KE, we wnioskach do 
budŜetu zwracaliście uwagę na bardzo niskie płace w sektorze 
administracji szkół, to jest problem, z którym borykamy się rzeczywiście 
od kilu lat, natomiast nadal czuję się zobowiązany zwrócić uwagę na to, 
jak duŜo pieniędzy dodatkowo z budŜetu gdańszczan dokładamy do 
subwencji oświatowej. Kolejnym istotnym wydatkiem w naszym budŜecie 
są wydatki na transport zbiorowy, na komunikację publiczną. I myślę, Ŝe 
tu równieŜ w kontekście informacji z innego miasta rządzonego przez PO 
warto na to zwrócić uwagę. Te wydatki w roku kolejnym rosną, rosną, 
dlatego, Ŝe realizując projekty inwestycyjne rozbudowujemy komunikację 
publiczną w Gdańsku, obsługujemy dodatkowe linie, stąd wydatki rosną 
o ponad 10% na komunikację publiczną w Gdańsku, niemniej jednak tu 
równieŜ w tym obszarze czeka nas duŜa dyskusja na temat tego, w jakim 
kierunku powinny pójść w najbliŜszych latach zmiany w organizacji 
komunikacji publicznej, jeŜeli byśmy sobie załoŜyli, Ŝe ten poziom 
dofinansowania powinien zostać utrzymany, on jest mniej więcej na tym 
poziomie zaplanowany w WPF, dopiero po kilku latach trochę spada, to 
nie oznacza, Ŝe jako PO nie jesteśmy świadomi potrzeb dyskusji o tym, 
w jaki sposób komunikacja publiczna w Gdańsku jest zorganizowana. 
Przyczynkiem do tej dyskusji jest dla nas powstająca Pomorska Kolej 
Metropolitalna, z inicjatywy trójki przewodniczących komisji z PO                     
w  bieŜącym roku rozpoczęliśmy szczegółowe przyglądanie się 
procesowi powstawania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w przyszłym 
roku będziemy to kontynuować. Zakładamy, Ŝe jednym z elementów, 
który musimy w RMG przedyskutować są zmiany, które powinny 
nastąpić w organizacji komunikacji publicznej w Gdańsku w momencie 
oddania do uŜytku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Nie moŜna nie 
zwrócić uwagi na to, Ŝe w projekcie budŜetu na rok przyszły zostały na 
poziomie niŜszym niŜ w roku 2012 zaplanowane wydatki na bieŜące 
utrzymanie dróg. Myślę, Ŝe w tym wydatku niejednokrotnie jeszcze 
będziemy dyskutowali, dobrze wiemy wszyscy, Ŝe od tego, jaka będzie 
zima, jak duŜo pieniędzy będziemy musieli wydać na odśnieŜanie, 
będzie zaleŜało jak duŜo pieniędzy zostanie nam na bieŜące remonty 
dróg i bieŜące utrzymanie pewnie będzie tą kategorią, o której jeszcze 
niejednokrotnie będziemy przy okazji nowelizacji budŜetu rozmawiać. 
Proszę państwa, to są elementy, na które w szczególności chciałem 
zwrócić naszą uwagę w imieniu klubu PO, pokazując, Ŝe popierając 
budŜet na rok 2013 świadomi jesteśmy tych zagroŜeń, które w jego 
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realizacji mogą wystąpić, świadomi jesteśmy tego, Ŝe na bieŜąco 
będziemy musieli sytuację wykonania budŜetu na rok przyszły 
monitorować. Mam nadzieję, Ŝe wspólnie moŜemy w tym temacie 
pracować bez nadmiernego przerzucania się złośliwościami, bo ten 
obszar, szczególnie istotny dla miasta, w którym, tak, jak podkreślam, 
jesteśmy doskonale, tak, jak państwo, świadomi wyzwań, powinien być 
obszarem naszej wspólnej konstruktywnej pracy dla Gdańska. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Szanowni państwo, ja zanim udzielę głosu drugiemu klubowi, 
tu zdaje się nie do końca miałem wpisane jaka kolejność i nie udzieliłem 
głosu najbardziej zainteresowanemu, przepraszam bardzo, ja juŜ 
wyjaśniałem panu Strzelczykowi, nastąpiło tutaj drobne przesunięcie              
i poproszę teraz pana prezydenta o jego głos jednak, bo myślałem, Ŝe w 
imieniu pana prezydenta pani skarbnik Teresa Blacharska. Bardzo 
proszę, pan prezydent.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gda ńska 
Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo,  
Jak juŜ usłyszeliśmy, przy omawianiu wieloletniego planu finansowego 
do roku 2040, chcemy aby z roku na rok, z wyjątkiem roku 2015 
wykazywać nadwyŜkę budŜetową, cele są dwa: z jednej strony 
sprostanie nowym przepisom prawa o finansach publicznych, zwłaszcza 
jednostek samorządu terytorialnego, ale drugi powód taki, by gromadzić 
niezbędne rezerwy finansowe na realizację duŜych inwestycji w latach 
2015-2020. TakŜe przyszłoroczny budŜet po raz pierwszy od roku 2006 
będzie wykazywał nadwyŜkę, co na tle miast duŜych województwa 
pomorskiego jest dość wyjątkowe. Proszę państwa, kontekst 
gospodarczy przyszłego roku jest nam ogólnie znany, wystarczy tylko 
powtórzyć, Ŝe oczywiście mamy do czynienia ze spowolnieniem 
gospodarczym, to spowolnienie juŜ obserwowaliśmy w ubiegłym roku, 
wystarczy spojrzeć do rocznika statystycznego miasta Gdańska za rok 
2011, gdzie po stronie inwestycji przedsiębiorstw działających na terenie 
Gdańska zaobserwowaliśmy juŜ w ubiegłym roku powaŜną tendencję, 
silną tendencję spadku nakładów na inwestycje w tych 
przedsiębiorstwach. To jest jeden element, drugi element, to oczywiście 
tym samym płace praktycznie stoją w miejscu, nieznacznie wzrastają, 
chociaŜ i tutaj trzeba powiedzieć, Ŝe w Gdańsku średnia płac czterech 
sektorów gospodarki jest tak i tak powyŜej przeciętnej krajowej, wyŜsza, 
bo wynosi 4 tys. 327 zł, a więc mniej więcej jesteśmy na trzeciej, drugiej 
pozycji między Warszawą, Katowicami. To jest oczywiście rzecz 
korzystna dla budŜetu miasta Gdańska, oczywiście dla rządu, ministra 
finansów równieŜ. Bezrobocie w przyszłym roku będzie się wahało 
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między 5,4 a 6,4%. Ono jest wyŜsze, niŜ w najlepszym okresie, ale dalej 
jest niŜsze od średniej krajowej zdecydowanie, bo średnia krajowa, 
przypomnę, to 12,4% bezrobocie. Szanowni państwo, dochody 
przyszłoroczne będą niŜsze w naszym budŜecie o 5,6% i tutaj 
zasadniczy powód jest jeden oczywiście, czyli zmniejszone wpływy               
z dotacji z UE o 200 mln z ł. Po prostu rok 2012, który się kończy, był 
największy w historii dotychczasowej samorządu od 22 lat, jeŜeli chodzi 
o wskaźnik wydatków na inwestycje, myślę, Ŝe on przejdzie do historii 
nie tylko z powodu Euro, ale właśnie tego wielkiego szczytu 
inwestycyjnego. Teraz powoli schodzimy, ten cykl inwestycyjny spada, 
on  będzie spadać do roku 2015, aby się dalej wznosił w 2016, 2017               
i kolejnych latach aŜ do roku 2020. Czyli będziemy teraz z roku na rok 
spadek zarówno nominalnych wydatków na inwestycje, jak i w relacji 
procentowej, czyli dochody, czyli wydatki inwestycyjne do dochodów.  
Natomiast nieco wzrastają wpływy podatkowe o czym juŜ mówił 
przewodniczący Krupa, jeŜeli chodzi o PIT i CIT, dlaczego myśmy takie 
zaplanowali.  Proszę państwa, następuje ograniczenie w przyszłym roku, 
jak wiemy, szeregu przywilejów podatkowych i stąd zakładamy, Ŝe jak 
się zmniejsza skala przywilejów róŜnych podatkowych, chociaŜby dla 
twórców, artystów, pamiętajmy, Ŝe na terenie Gdańska cała duŜa grupa 
pracowników nauki korzystała, pewnej części z odliczeń 50% kosztu 
uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pośrednich, to samo 
dotyczyło dziennikarzy, innych osób uprawiających, nazwijmy, 
działalność kreatywną; kończą się przywileje związane z internetem               
i wiele innych, w związku z tym ta baza podatkowa wzrośnie. A jak 
wzrośnie, to tym samym wpływy do budŜetu państwa i do budŜetu 
miasta powinny lekko wzrosnąć. Mimo, Ŝe płace, jak  powiedzieliśmy 
będą w miarę stabilne, z tym, Ŝe musimy teŜ pamiętać o specyfice 
naszej. Mając bardzo duŜa grupę zawodową osób pracujących                  
w sektorze energetycznym, czyli cała Grupa Energia, to jest wiele, wiele 
spółek; tam średnie płace są jeszcze wyŜsze, niŜ te 4 tys. 300 zł. 
Pamiętajmy teŜ, Ŝe cały sektor petrochemiczny, Lotos, Petrobaltic, spółki 
pokrewne, równieŜ bardzo mocno nam tę średnią płac podnoszą.                     
I wreszcie trzeci sektor, bardzo dynamicznie się rozwijający, gdzie jest 
duŜy przyrost nowych miejsc pracy, a mianowicie ICT i biznes, proces 
outsourcing, równieŜ tutaj średnie płace informatyków róŜnego typu, 
róŜnego rodzaju są wyŜsze od średniej krajowej. I to oczywiście podnosi 
tę średnią wojewódzką i tutaj upatrujemy teŜ swoje nadzieje, Ŝe te grupy 
zawodowe mogą liczyć na pewny wzrost swoich dochodów w roku 2013. 
Natomiast, tak, jak juŜ mówiliśmy , następuje powaŜny spadek 
dochodów ze sprzedaŜy mienia komunalnego, z powodów znanych. Jak 
gospodarka stoi, to sprzedaŜ teŜ stoi, gruntów, działek budowlanych. Do 
tego dodajmy jeszcze, Ŝe wiele firm deweloperskich w poprzednich 
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latach stworzyło dosyć duŜy bank ziemi, z którego teraz korzystają przy 
wznoszeniu mieszkań. W tym miejscu warto zwrócić wysokiej radzie 
uwagę, Ŝe w ubiegłym roku, 2011 w Gdańsku oddano do uŜytku ponad 
4 208 mieszkań. To sytuuje Gdańsk, w proporcji do liczby ludności na 
pierwszym miejscu w Polsce. Proszę sobie wyobrazić. To się nie 
przebiło do opinii publicznej, do dziennikarzy, w ogóle, natomiast to jest 
bardzo interesujący fakt, oczywiście nominalnie pierwszą pozycję ma 
Warszawa, drugą pozycję ma Kraków a my mamy trzecią, nominalnie. 
Procentowo pierwszą. A za nami są takie większe od nas miasta, jak 
Poznań czy Wrocław. To proszę na to zwrócić uwagę, juŜ nie mówiąc            
o mniejszych miastach typu Szczecin, Opole, Bydgoszcz, Lublin, 
Rzeszów, to tutaj one są, zdecydowanie negatywnie wyglądają na tle 
Gdańska. Oczywiście, ten rok prawdopodobnie teŜ się zamknie wysokim 
odsetkiem, poziomem oddawanych mieszkań do uŜytku, ale juŜ moŜna 
przewidywać, Ŝe w roku 2013 i 2014 nastąpi powaŜny spadek, dlatego, 
Ŝe w tym roku juŜ jest mniej rozpoczynanych, nowych inwestycji 
mieszkaniowych, z powodu znowuŜ spowolnienia gospodarczego, 
gorszych warunków kredytowych, mniejszej liczby potencjalnych 
nabywców mieszkań. Jak się wydatki w przyszłorocznym budŜecie 
przedstawiają. Zaplanowaliśmy ich zwiększenie o 5%, a dokładnie 
wydatków bieŜących, na oświatę i opiekę wychowawczą 10 mln więcej 
pieniędzy, na lokalny transport zbiorowy prawie 28 mln, na obsługę 
długu ponad 34 mln zł. Mniej wydamy w przyszłym roku na kulturę 
fizyczną i sport - ponad 10 mln, na promocję miasta ponad 7 mln.                  
I  znowuŜ,  ma to związek z jednej strony, Ŝe juŜ nie mamy imprezy Euro, 
zwłaszcza w przypadku kultury fizycznej i sportu to waŜyło i częściowo 
waŜyło to przy promocji miasta, z tym, Ŝe promocja miasta stała się teŜ 
ofiarą nie tylko, Ŝe nie ma Euro, ale teŜ ogólnych konieczności cięcia 
wydatków bieŜących. Mimo tego, wydamy w przyszłym roku na 
inwestycje ponad 847 mln zł, to jest ponad 31% wydatków ogółem. Czyli 
ten odsetek wydatków inwestycyjnych w relacji do wydatków ogółem jak 
przyznacie państwo, jest bardzo wysoki, czyli co trzecia złotówka, ponad 
co trzecia złotówka idzie na inwestycje i to jest poziom ponadprzeciętny 
na tle UE i do kogo byśmy chcieli się porównywać, zawsze tutaj Gdańsk 
wyjdzie bardo dobrze. W przyszłym roku zamierzamy skończyć 15 zadań 
inwestycyjnych, czyli zakończyć, rozliczyć itd. Czyli trasę Sucharskiego 
chcielibyśmy zakończyć, rozwój komunikacji rowerowej, jeszcze mamy 
do rozliczenia Nową Łódzką, GPKM III, Teatr Szekspirowski, 
przebudowę konstrukcji mostu w Sobieszowie. Natomiast szereg 
inwestycji będziemy kontynuowali, jak w dalszym ciągu: tunel pod 
Martwą Wisłą, który jest elementem połączenia portowego, połączenia 
między portem lotniczym a portem morskim, Europejskie Centrum 
Solidarności, Tristar, rewitalizacja dzielnic Gdańska, tu chodzi oczywiście 
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przede wszystkim o Dolne Miasto i Wrzeszcz – Wajdeloty. Przebudowę 
szlaku wodnego, budowa szkoły w Kokoszkach i przedszkoli 
modułowych. Planujemy dokapitalizować 4 nasze spółki, na kwotę ponad 
55 mln zł. Z jednej strony to są konieczne działania, jak w przypadku 
portu lotniczego, Międzynarodowych Targów Gdańskich czy Gdańskiej 
Infrastruktury Społecznej. Jak wiemy, tutaj jest to taki przykład naszego 
świadomego interwencjonizmu, bez tego interwencjonizmu nie byłoby 
rozbudowy portu lotniczego, nie byłoby nowej hali wystawienniczo-
konferencyjnej, tudzieŜ nowych mieszkań budowanych przez GIS. 
RównieŜ oczywiście w tej kwocie niezbędne jest dofinansowanie BIEG-u, 
który spłaca kredyt zaciągnięty na budowę stadionu PGE Arena Gdańsk. 
Wysoka rado, przypominam, Ŝe Fitch – Agencja Ratingowa potwierdziła 
dla Gdańska ocenę w walucie międzynarodowej i krajowej na poziomie 
BBB+ z prognozą stabilną. Dzięki temu, Ŝe twardo trzymamy wydatki 
bieŜące, przypominam teŜ, Ŝe udało nam się w tym roku do końca 
spłacić drogie kredyty zaciągnięte w największym dołku kryzysu 
gospodarczego w latach 2010-2011. One były wyŜej oprocentowane, 
kosztowniejsze jednym słowem i je spłaciliśmy. A częściowo 
zaciągnęliśmy nowe kredyty, ale juŜ bardzo zdecydowanie tańsze,                  
o niŜszym oprocentowaniu, dłuŜszym okresie zapadalności,                        
w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy.  
Zamieniliśmy te kredyty, ale jak powiedziałem, na zdecydowanie 
korzystniejszych warunkach. Proszę państwa, jaki będzie poziom 
zadłuŜenia Gdańska na koniec 2013 roku: będzie ono wynosić 46,8%, 
po wyłączeni kredytów na prefinansowanie, a koszty obsługi zadłuŜenia 
będą na poziomie 7,6%. Czyli bardzo bezpieczne granice. Szanowni 
państwo, tutaj juŜ padły pewne wątki, one pewni będą kontynuowane             
w debacie budŜetowej. Proszę państwa, sytuacja budŜetowa Gdańska 
na lata najbliŜsze jest stabilna i tutaj nie ma Ŝadnych i nie będzie 
sensacji. O to ja bym się generalnie nie martwił, aczkolwiek to trzeba 
trzymać rękę na pulsie, trzeba monitorować wydatki bieŜące, to są 
działania rutynowe, oczywiste, nie trzeba ich podkreślać. Natomiast to, 
co jest wyzwaniem przyszłościowym, o czym mówiłem 10 grudnia na 
tradycyjnym spotkaniu w Filharmonii Bałtyckiej, to jest dokonanie 
strategicznego zwrotu w gospodarce. Ten strategiczny zwrot polega na 
oparciu przyszłości Gdańska w perspektywie najbliŜszych 20-25 lat obok 
sektora juŜ wymienionego, energetycznego, petrochemicznego, sektora 
logistyczno-portowego i oczywiście małych, średnich przedsiębiorstw, to 
jest oparcie na sektorze BPO i ICT. To jest wybór strategiczny, mamy 
tutaj juŜ duŜy dorobek, duŜa bazę, to oczywiście wymaga dokonania 
bardzo powaŜnych zmian, trudnych zmian w zakresie poziomu 
kształcenia w naszych szkołach, od podstawówki do liceów włącznie, to 
wymaga trudnych wyborów na Politechnice Gdańskiej, na Uniwersytecie 
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Gdańskim, to wymaga zmiany, powaŜnego przemeblowania 
mentalności, umysłowości liderów, co nie jest oczywiście proste i łatwe. 
To wszystko wymaga oczywiście cierpliwości i czasu. W kaŜdym razie 
chodzi o to, Ŝe musimy mieć większą i liczbę studentów w tych 
kierunkach studiów, które są kierunkami rozstrzygającymi o przyszłość. 
Dzisiaj oczywiście nie miejsce i czas Ŝeby na ten temat dyskutować, to 
jest tylko zachęcenie do debaty w przyszłości, Ŝe tu musi nastąpić 
reorientacja. Niby o tym wszyscy mówią, ale niewiele się w tej mierze 
dzieje. to jest problem powaŜny. Pewnie za chwilę będziemy słyszeli od 
niektórych koleŜanek i kolegów, Ŝe jest za mało pieniędzy na edukację, 
na remonty itd. To jak co rok. Trochę uprzedzając tą polemikę, którą 
będziemy prowadzili, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i raz jeszcze 
zachęcić, juŜ nie wiem po raz który, aby ci, którzy się zajmują edukacją, 
opieką wychowawczą zechcieli razem z radą ds. edukacji podjąć 
powaŜne, podkreślam powaŜne, nie pozorne debaty na temat jakości 
kształcenia. My cały czas mówimy o ilości pieniędzy, ta ilość pieniędzy 
jest naprawdę ogromna, o czym mówił juŜ przewodniczący klubu PO 
Maciej Krupa, jest ogromna, natomiast ona nijak się nie przekłada na 
poziom kształcenia. I to jest problem dramatyczny, trzeba podjąć debatę 
z dyrektorami, z nauczycielami, bo tam jest zawsze tylko wołanie                   
o zwiększenie ilości pieniędzy, nikt mi nie udowodnił do tej pory, to jest 
nie do udowodnienia, Ŝe ilość pieniędzy przełoŜy się prosto, 
bezpośrednio na wzrost wydajności pracy nauczycieli, skuteczności 
kształcenia. Ja oczywiście rozumiem róŜne uwarunkowania dotyczące 
róŜnego poziomu uczniów, którzy przychodzą do szkół. Ale znowuŜ, nie 
dotyczy to wszystkich szkół, tylko niektórych, niektórych dzielnic, 
niektórych części dzielnic. Jest to w kaŜdym razie problem bardzo 
powaŜny i on wymaga podejścia całościowego, bez emocji, bez 
demagogii, itd., z udziałem oczywiście związków zawodowych i innych 
stowarzyszeń, które jednoczą. Ten zwrot strategiczny po prostu wymaga 
podniesienia poziomu kształcenia matematyki i innych przedmiotów, 
rozszerzenia zajęć np. z biznesu i innych przedmiotów, których celem 
jest to aby uczeń, absolwent naszych szkół, który trafi na uczelnie 
wyŜsze był na odpowiednim poziomie, konkurencyjnym. Co prawda 
OECD opublikowało, Ŝe wyglądamy nieźle w kontekście kształcenia itd., 
cieszyliśmy się z tego, była krótka debata prasowa na ten temat, zbyt 
krótka, niemniej jednak moŜemy szczerze powiedzieć, Ŝe moŜe                       
w kontekście europejskiej moŜe w niektórych grupach wyglądamy nie 
najgorzej, ale biorąc pod uwagę wyzwania przyszłości mamy do 
zrobienia zdecydowanie więcej. Czyli reasumując, problem jest taki, Ŝe 
musimy do perspektywy najbliŜszych 20 lat zbudować silną bazę 
podatkową. Silna baza podatkowa, przychodów podatkowych, 
oczywiście opiera się na firmach i osobach pracujących w tych firmach.              
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I najlepiej byłoby dla kaŜdego, kaŜdej rady, kaŜdego prezydenta, 
burmistrza, wójta aby ci, którzy pracują w tych formach, oczywiście 
zarabiali jak najwięcej, bo ich zdolności wtedy kredytowe i zdolności 
wydatkowe są zdecydowanie wyŜsze i oczywiście taka populacja, tacy 
mieszkańcy, wyborcy, etc., są najlepsi, bo oczywiście oni są mniej 
roszczeniowi, a więcej wkładają do wspólnego przysłowiowego kotła, do 
garnka. Ale Ŝeby tak było, musimy przyciągać inwestycje krajowe                 
i zagraniczne, musimy zdecydować się na te biznesy, które są, szybko 
rosną, czyli tworzą duŜą ilość nowych miejsc, dlatego sektor ICT jest 
takim sektorem, który rośnie. Państwo pewnie czytali, Polska zajmuje 
trzecie miejsce na świecie, po Indiach i Malezji, pod względem inwestycji 
bezpośrednich zagranicznych w sektorze BPO. W nim dzisiaj pracuje             
w Polsce ponad 100 tys. osób, w przyszłym roku wzrośnie ta liczba do 
ok. 20 tys., chodzi o to, Ŝeby niemały fragment tego tortu przyszedł do 
Gdańska. Na szczęście w Gdańsku mamy bardzo dobrą podaŜ m2  
powierzchni biurowych, z tego się bardzo cieszymy, niestety mamo zbyt 
niską podaŜ absolwentów kierunków informatyki, automatyki, elektroniki 
itp. I co prawda uczelnie nam nie podlegają, to jest naszą strategiczną 
powinnością, by wywrzeć presję na uczelnie wyŜsze, by kształciły, 
przyjmowały na studia większą ilość a w ten sposób przygotowywały 
większą liczbę absolwentów tych kierunków. To tak trochę rozszerzając 
ten głos. Wysoka rado, bardzo proszę wysoką radę o przegłosowanie 
projektu budŜetu na rok 2013 i dziękuję wszystkim komisjom za 
konstruktywne podejście do prac nad budŜetem na przyszły rok. 
Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo prezydentowi. Poproszę teraz klub PIS o wystąpienie.     
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI - przewodnicz ący klubu PIS  
Szanowni państwo, przyjęcie budŜetu miasta w proponowanym 
kształcie, dla mieszkańców oznacza całą serię podwyŜek, a więc wzrost 
stałych kosztów utrzymania. Wzrost podatku od nieruchomości do 0,73 
zł za m2 lokalu i do 0,45 zł za m2 gruntu. Wzrost opłaty  miejscowej                   
o około 5 %. Wzrost opłaty za  uŜytkowanie wieczyste – dotyczy to około 
12 tysięcy gdańszczan - od kilku do kilkudziesięciu %. Wzrost podatku 
od środków transportowych. Wzrost opłaty targowej, która wyniesie 2,80 
zł. za 1 m2. PodwyŜka wody  i  śmieci do 10,59 zł  za 1m3 tj. wzrost o 0,6 
%. Bardzo prawdopodobne podwyŜki cen biletów, energii cieplnej                    
i energii elektrycznej. Szanowni państwo, w proponowanym projekcie 
budŜetu miasta Gdańska przyjęto dochody miasta na poziomie  
2 718 749 016 zł, w tym dochody bieŜące wyniosą 1 977 801 895 zł. 
NaleŜy zauwaŜyć ,Ŝe  dochody bieŜące w porównaniu  do  planowanego 
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wykonania roku 2012  wzrosną o około  4,2%. Na uwagę zasługuje 
znaczny spadek, aŜ o 24,8% dochodów majątkowych w porównaniu do 
planowanego wykonania roku 2012. Wydatki ogółem zaplanowano na 
poziomie 2 708  921 768 zł, w tym wydatki bieŜące wyniosą 1 866 239 
977 zł. Oznacza to wzrost wydatków w porównaniu z planowanym  
wykonaniem roku  2012  o  5,1%. W wydatkach bieŜących gminy wzrost 
wyniesie o 7,2%, natomiast w wydatkach bieŜących powiatu nastąpi 
wzrost o 2%. Wynik budŜetu, a  w więc róŜnica pomiędzy planowanymi  
dochodami a planowanymi wydatkami wyniesie  9 827 248 zł. Dochody 
bieŜące według przedstawionego planu są wyŜsze o 111 561 918 zł od 
wydatków bieŜących. W tym miejscu naleŜy przypomnieć, Ŝe w fazie 
konstruowania budŜetu na rok 2013, poszczególne wydziały i inne 
instytucje związane z  gospodarką budŜetową  przedstawiły znacznie 
wyŜsze planowane wydatki, które w ich ocenie były niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania miasta  Gdańska. Była to kwota                     
w wysokości 308 470 865 zł. Oznacza to, Ŝe ten budŜet będzie 
budŜetem bardzo trudnym  i skutkować będzie obniŜeniem  jakości Ŝycia 
mieszkańców. Dla przykładu podam, Ŝe  np. wydatki własne na ochronę 
zdrowia  - i tak bardzo skromne –zostały zmniejszone o 100% co 
oznacza ,Ŝe wynoszą  ,, 0’’. W tym budŜecie najwyŜsze zmniejszenia                         
w wydatkach bieŜących w porównaniem do roku 2012 planuje się w : 
1. wydatkach majątkowych. Zmniejszenie o   35,34 %, w tym po stronie  
gminy   zmniejszenie o 34,3%, powiatu 36%, 
2. gospodarce  mieszkaniowej. Zmniejszenie wydatków o 19%, w tym               
po stronie gminy 14,9%, 
3. edukacyjnej  opiece  wychowawczej. W gminie zmniejszenie o 5,8%, 
natomiast w powiecie  o 7,3%. Razem  nastąpi wzrost o 2,6%, 
4. pomocy  społecznej.  Zmniejszenie o 1,9 %, w tym w gminie 
zmniejszenie o  2,7%, natomiast w powiecie o 0,3 %, 
5. kulturze  i dziedzictwie narodowym. Zmniejszenie o  3,4% w tym           
w gminie zmniejszenie o 4,8 %. 
O tym, Ŝe w roku 2013 moŜemy spodziewać się pogorszenia realizacji 
funkcji miasta świadczą  zmniejszenia  wydatków o 12 %, w porównaniu 
z rokiem 2012 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta. 
Szczególnie dotyczy to nieruchomości i gospodarki mieszkaniowej,            
w tym rozwoju  mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej, w tym 
zapewnienie usług komunalnych, rozwoju  i utrzymania zieleni miejskiej, 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. 
Szanowni Państwo, w proponowanym budŜecie największy wzrost 
wydatków bieŜących, w porównaniu do planowanego wykonania roku 
2012  planuje się w : 

1. transport i łączność, zwiększenie o 6,7 %, 
2. oświata i wychowanie, zwiększenie o 3,1 %, w tym w gminie 4,4 %. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa,  oceniając projekt budŜetu stwierdziła, 
Ŝe budŜet na rok 2013 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy  
o finansach publicznych oraz  własnymi uregulowaniami w tej sprawie. 
My z tą opinią  się zgadzamy. Niemniej oceniając zaplanowane dochody,  
szczególnie dochody od osób fizycznych oraz osób prawnych uwaŜamy, 
Ŝe zostały oszacowane zbyt optymistycznie. Zaplanowanie znacznie 
niŜszych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych, tj. 
o 11,8 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2012 świadczy, 
Ŝe prezydent miasta zdaje sobie sprawę, Ŝe nasz kraj nie jest ,,zieloną  
wyspą’’, co do niedawna wszechobecna propaganda władzy usiłowała 
nam wmówić.  
Szanowni Państwo, planowany dług naszego miasta w roku 2013  
wyniesie  1 379 138 290 zł. To jest bardzo powaŜna kwota. Przychody 
zaplanowano  na  poziomie  147 000 000  zł. Rozchody  a więc między 
innymi spłaty  rat kapitałowych, wykup obligacji,  zaplanowano na 
poziomie 173 136 848 zł. Łączna  kwota spłat  kredytów, poŜyczek wraz 
z oprocentowaniem  w 2013 roku wyniesie  10,28% planowanych 
dochodów budŜetu. Po uwzględnieniu wyłączeń  ustawowych wyniesie  
7,6% na ten rok planowanych dochodów. Mamy do czynienia                         
z klasycznym rolowaniem długu. NaleŜy stwierdzić, Ŝe  zadłuŜenie                 
w roku 2013 wynosi 50,73%  planowanych dochodów budŜetu  a  kwota 
spłaty kredytów i  poŜyczek wynosi 10,28 % planowanych dochodów,  
Wskaźniki te   nie przekroczą wielkości określonych w art. 170 ust. 1 i 3 
oraz art. 160 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
Wysoka rado, budŜet roku 2013 to budŜet  kończenia, podkreślam 
kończenia  rozpoczętych inwestycji. Oznacza to, Ŝe w tym budŜecie nie 
ma miejsca na nowe inicjatywy czy pomysły. MoŜna  określić  ten budŜet 
jako  budŜet ,,nic nie mogę’’. Niewątpliwie nie jest to komfortowa 
sytuacja dla radnych. Nie podejmowanie strukturalnych zmian, 
prowadzenie polityki ekspansji poprzez tworzenie róŜnych podmiotów 
gospodarczych czy instytucji bezpośrednio związanych z budŜetem 
miasta, musi skutkować  zwiększeniem stałych wydatków bieŜących. 
Inwestycje efektowne, ale nie koniecznie przynoszące zysk ekonomiczny  
w dłuŜszym okresie są źródłem  problemów budŜetowych. Radni PIS nie 
zgadzali się i nie zgadzają się z taką polityką prowadzoną przez Pawła  
Adamowicza, gdzie miasto Gdańsk staje się jednym z największych 
pracodawców w naszym mieście. Pewnie to pomaga wygrywać wybory, 
ale w gospodarce rynkowej to przedsiębiorcy gwarantują rozwój 
gospodarczy. UwaŜamy równieŜ, Ŝe w naszym mieście szereg inwestycji 
jest przewymiarowanych, koszt ich realizacji  jest  niewspółmierny do 
efektów. UwaŜamy, Ŝe powaŜnym błędem jest nie rozwiązywanie 
problemów mieszkańców w poszczególnych dzielnicach.                            
Jako skandaliczny  przykład tego faktu jest od ponad dziesięciu lat nie 
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rozpoczęcie budowy mostu w Sobieszewie. Tym samym radni PIS  będą 
głosować przeciw przedstawionemu projektowi budŜetu. Dziękuję 
bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do dyskusji, głos w dyskusji, 
bardzo proszę, pan Maciej Krupa  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Mój przedmówca bardzo elegancko przeczytał wszystkie cyfry, 
przedstawione w projekcie budŜetu przez prezydenta miasta Gdańska. 
Dziękujemy. Chciałem dopytać, o co chodzi z tą ochroną zdrowia, bo 
chyba mi coś umknęło.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Ale liczy pan przewodniczący na odpowiedź klubu, tak? Wyszedł pan 
referujący. Nie, pytanie jest do.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Mamy dyskusję na temat projektu budŜetu a prezentujący go w imieniu 
klubu PIS właśnie wyszedł, to ja mogę to tylko porównać z sytuacją,               
w której on zazwyczaj wychodzi z KSiB i pozostawia nas samych. Ale 
kochani, to powiedzcie o co chodzi, bo mi się wydaje, Ŝe my akurat                  
w ochronie zdrowia to za duŜo zadań nie mamy, to jest jeden                            
z najcięŜszych zarzutów, który podniósł wasz przedstawiciel, to w czym 
rzecz?  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Ja rozumiem, Ŝe pani radna chce odpowiedzieć, ale pytanie jest do 
referującego, chyba, Ŝe pani razem pisała to. Nie. Bo chce pani 
odpowiadać, jak jest pytanie.  
 
Radny – WIESŁAW KAMI ŃSKI - przewodnicz ący klubu PIS  
Jak rozumiem, pan przewodniczący Krupa oświadczył, Ŝe bardzo duŜo 
godzin poświęcił na poznanie tego budŜetu, w związku z powyŜszym 
proponuję jeszcze raz przeczytać ten budŜet, odpowiedź znajduje się w 
nim właśnie.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
A zostaje pan z nami podyskutować czy znowu pan wychodzi?  
 
Radny – PIOTR BORAWSKI  
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Ja mam pytanie do wcześniejszej wypowiedzi pani skarbnik, odnośnie 
wniosków komisji, które wcześniej składały, w tym takŜe komisja,                    
w której ja pracuję, czyli KPGiM. Ja rozumiem, Ŝe na tym etapie te 
wnioski w większości są albo odrzucane albo ewentualnie będą 
rozpatrywane w takcie roku budŜetowego, natomiast chciałem zwrócić 
naprawdę szczególnej uwadze pani skarbnik, pana prezydenta te 
wnioski, one były składane przez radnych, jak widzimy chociaŜby po 
dzisiejszej sesji, po dzisiejszym porządku obrad, w którym mamy druk nr 
753 dotyczący Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tego, Ŝe dofinansujemy, 
właściwie moŜna to potraktować jako dofinansowanie, chociaŜ jest to 
podwyŜszenie kapitału zakładowego związanego z projektem, który 
będzie Strefa organizować. Jest to 300 tys. zł, myślę, Ŝe za te 300 tys. zł 
równie dobrze moglibyśmy którychś z tych wniosków, którzy radni 
składają do budŜetu takŜe zrealizować. Nie jest to temat oczywiście na 
tą chwilę, natomiast naprawdę zwracam uwagę aby większość wniosków 
radnych, większość wniosków komisji potraktować powaŜnie i postarać 
się aby w trakcie roku budŜetowego chociaŜ część z nich Ŝeby się udało 
zrealizować. Dziękuję bardzo.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Zbieramy pytania, oczywiście będzie odpowiedź.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Panie przewodniczący, miało być bez złośliwości, tymczasem zrobił to 
sam pan przewodniczący. Proszę aby…. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Nie, ja tylko zrozumiałem, Ŝe pani chce udzielić odpowiedzi, a pan Krupa 
wyraźnie powiedział, zwraca się do tych, co mówili.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Dobrze, jeśli pan przewodniczący pozwoli; skoro pan sobie pozwolił na 
ironiczną złośliwość, to ja powinnam mieć moŜliwość zareagowania, nie 
chodziło o udzielanie odpowiedzi, tylko wyjaśnienie. Jeśli panowie 
niedokładnie przeczytali budŜet, obaj zresztą, to wyjaśniam, wydatki 
majątkowe w rozdziale dotyczącym ochrony zdrowia maleją,  a nie 
wydatki bieŜące. Te maleją o ponad 12%. I to tyle w kwestii wyjaśnienia  
i proszę jeszcze mi pozwolić się donieść do wypowiedzi pana 
przewodniczącego Krupy, w którym dokonał on takiego małego 
Donociku publicznego, Ŝe radni nie uczestniczą w pracach KSiB. Ja 
chciałam powiedzieć tak, ja nie naleŜę, a teŜ jestem radną opozycji, do 
radnych obijających się, pracuję i w KE i w KR, gdzie jest wystarczająca 
ilość zespołów kontrolnych i one są dosyć czasochłonne. Oprócz tego 
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czasami wychodzę z tych dwóch komisji, podejmując róŜne problemy 
społeczne czego efektem, dzięki determinacji i mam nadzieję, Ŝe mojej 
skromnej osobie, czego efektem w KSSiOZ będzie nowa uchwała                  
o dowoŜeniu osób niepełnosprawnych, mówię tutaj, dzięki determinacji 
pani przewodniczącej Dunajewskiej. Zresztą, nawet gdybyśmy pracowali 
w tej KSiB to dzisiejsza debata dotycząca realizacji wniosków komisji 
merytorycznych dowodzi, Ŝe nie są one jednak drugi rok uwzględniane                     
z rzędu. Gdybym miała nadzieję, Ŝe coś moŜna zmienić, skutecznie              
w KSiB, to pewnie bym się tam udała, ale wszystkie wnioski są 
odrzucane, a my przecieŜ w komisjach merytorycznych pracujemy                  
i zgłaszamy te wnioski. A teraz do kwestii budŜetu, szanowni państwo, 
rzeczywiście nad tak trudnym budŜetem w tej kadencji nie pracowaliśmy. 
To jest po raz pierwszy. Z jednej strony mamy spadek dochodów                 
o prawie 6%, z drugiej strony spadek wydatków o 12%, z trzeciej strony 
nadwyŜkę budŜetową, która będzie przeznaczona na spłatę długu,                
z czwartej strony wzrost obsługi długu, czy kosztów obsługi długu o 47%. 
To rzeczywiście oznacza bardzo trudny budŜet. Jest prawdą, Ŝe 
mniejsze dochody związane są głównie z środkami współfinansowanymi 
z funduszy strukturalnych. Policzyłam, Ŝe to jest spadek około 25%, jeśli 
chodzi o inwestycje i aŜ 50% spadek finansowania tzw. projektów 
unijnych. To jest taka średnia, która wynika z tego budŜetu. Warto teŜ 
pamiętać, Ŝe mniej mamy pieniędzy na zadania własne, dotowane przez 
budŜet państwa, bo aŜ około 25%, o ¼ dotacji na zadania zlecone                  
z zakresu administracji rządowej mamy mniej o 6,1%. I teraz część 
oświatowa subwencji ogólnej, bo tutaj duŜo padało opinii, Ŝe dokładamy 
bardzo duŜo do oświaty a subwencji dostajemy coraz mniej. 
Rzeczywiście, wzrost subwencji oświatowej przewidywany na 2,4% to            
w sumie wzrost niŜszy niŜ inflacja, ale moim zdaniem on jest jeszcze 
niŜszy i wynosi, nie wiem czy pani skarbnik potwierdzi, 0,89%, bo 
przecieŜ do przewidywanego wykonania jeszcze nie wliczono tych 5 mln 
subwencji, które przyszły pod koniec roku, prawda? Więc wzrost 
subwencji oświatowej jest mniejszy, natomiast nie zgadzam się z tym, Ŝe 
dokładamy coraz więcej do zadań subwencjonowanych. Proszę 
spojrzeć, panie przewodniczący, na s. 203 budŜetu, gdzie na zadania 
subwencjonowane wydamy w 2013 roku 490 mln a 411 mln w tym roku 
przyszło subwencji. Czyli „dokładamy” 79 mln na zadania 
subwencjonowane, czyli prowadzenie szkół. Reszta to są zadania 
własne miasta. to jest spadek i czy to jest duŜo czy mało, zwaŜywszy na 
te przeróŜne zadania oświaty, to proszę sobie odpowiedzieć, to moim 
zdaniem nie jest tak, jak pan mówi, teŜ jak mówi pan prezydent. Kolejny 
rok mamy spadki dochodów z mienia komunalnego. Myślę, Ŝe to 
wymagałoby równieŜ jakiejś analizy. Rozumiem, Ŝe czas juŜ się kończy, 
tak, panie przewodniczący? Więc to wszystko oczywiście oznacza dla 
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mieszkańców w tym budŜecie dosyć dolegliwe konsekwencje, 
poprzednicy wymienili te obszary, gdzie mamy do czynienia ze spadkami 
wydatków,  chce tylko powiedzieć, Ŝe czasami są takie pozycje, które juŜ 
drugi rok z rzędu są mniejsze. I jeśli chodzi o wydatki bieŜące, to taka 
ogólna uwaga. To nie jest tak, Ŝe to jest bez konsekwencji, dlatego, ze 
ograniczanie wydatków bieŜących w niektórych dziedzinach powoduje 
wzrost problemów, zamiast ich rozwiązywanie. Politycy społeczni 
niemieccy nazywają to zjawiskiem Gis Kannen, czyli zjawiskiem 
olewaczki, kaŜdemu po trochu, nikomu wystarczająco, co moŜe rodzić 
nowe problemy. Jeśli chodzi o oświatę i wychowanie, wydatki na oświatę 
i wychowanie. Proszę mi jeszcze panie przewodniczący pozwolić na 
dwie uwagi, bo one są waŜne. Jeśli przeanalizujemy wydatki statutowe 
szkół, to one maleją. Wydatki statutowe, to co dajemy na bieŜące 
utrzymanie. Ale jednocześnie w kaŜdym typie szkół rosną i to bardzo, 
dotacje dla szkół niepublicznych, w gimnazjach 11%, w liceach 
profilowanych 15%, w szkołach zawodowych 18%. Ja mówiłam o tym na 
poprzedniej sesji, potkawszy się z dosyć gniewną reakcją ze strony PO. 
to nie moŜe być tak, Ŝe w tempie kilkunastoprocentowym rosną wydatki 
na podmioty inne niŜ samorządowe, które prowadzą szkoły. Ja bym 
prosiła, Ŝeby po mojej wypowiedzi moŜe pani prezydent Kamińska albo 
pani dyrektor Wydziału Edukacji zechciały powiedzieć, z jakimi 
patologiami mamy tu do czynienia. Dobrze by było, abyśmy określili 
granice, gdzie moŜemy kontrolować, rozliczać te szkoły niepubliczne,            
a gdzie jakby sprawa leŜy juŜ po stronie regulacji prawnych. I juŜ 
naprawdę kończę, chwilę cierpliwości, naprawdę posłuchajcie państwo, 
bo te propozycje, które chcę złoŜyć, odpowiadają na ten apel                       
o konstruktywną debatę. W związku z tym miałabym taką prośbę aby 
jeszcze raz przeanalizować dotacje dla szkół niepublicznych                        
w perspektywie kontroli zasadności wydawania decyzji, po drugie, 
przeanalizować moŜliwość zwiększenia dochodów np. po stronie 
podatku od środków transportowych. Myśmy o tym debatowali, tutaj 
mamy spadek i to spadek 0,1%, czyli spadek realny i nominalny. Oraz 
przesunięcia wydatków, np. wydatki bieŜące na administrację maleją, to 
jest prawda, a na działalność statutową Urzędu Miasta Gdańska niestety 
rosną i to o 6,7%. Dobrzy by było zadania promocyjne umiejscowić               
w jednym biurze albo w jednym wydziale, bo one maleją, ale pojawiają 
się w innych wydziałach. I ostatnia sprawa.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Ale proszę juŜ kończyć, bo to juŜ więcej niŜ klubowe będzie teraz.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
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Mamy panie przewodniczący spadek na bieŜącą działalność instytucji 
kultury, to juŜ po raz drugi, na przedsięwzięcia kulturalne i spieranie osób 
fizycznych jednak mamy wzrost i to dosyć potęŜny. Prosiłabym                     
o wyjaśnienia. To jest 30% wzrost i kreowanie rozwoju turystyki 14%. 
Dziękuję i przepraszam za przedłuŜenie tego wystąpienia.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Na razie zbieramy pytania, dopiero odpowiemy za chwilę.  
 
Radny – PIOTR GRZELAK  
Wysoka rado, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, Ŝe z lekkim 
zaskoczeniem wysłuchałem wystąpienia przedstawiciela klubu PIS. Pan 
Kamiński przeczytał wiele liczb, które są dostępne w budŜecie i wykazał, 
Ŝe umie czytać. Ja teŜ umiem czytać, czytam np. swojemu synkowi co 
wieczór bajkę, ale nie wyobraŜam sobie, Ŝebym mógł przeczytać bajkę 
bez początki i bez zakończenia. Natomiast mam wraŜenie, Ŝe zarówno   
w wystąpieniu przewodniczącego Kamińskiego, jak i pani radnej Banach 
zabrakło i początku i zakończenia. Jesteśmy dzisiaj w określonym 
punkcie historii, jesteśmy na półmetku wielkiej szansy inwestycyjnej, 
wielkiej szansy cywilizacyjnej, którą albo wykorzystamy albo nie 
wykorzystamy. Przyszły rok jest ostatnim rokiem obecnej perspektywy 
finansowej. Od roku 2014 przystępujemy do nowych zadań i warto 
zwrócić uwagę na to, jakie to zadania mogą być. Przyszła perspektywa 
jawi się dzisiaj najprawdopodobniej jako perspektywa kiedy Gdańsk 
będzie mógł wzmocnić swoją nogę gospodarczą, w oparciu                        
o innowacyjną gospodarkę. I w tym kontekście na budŜet przyszłoroczny 
trzeba patrzeć szerzej. W budŜecie przyszłorocznym widać jedną linię, 
jedną strategię władz miasta Gdańska, która mówi o tym tak: wiemy, Ŝe 
to jest trudne, Ŝe musimy ograniczać wydatki bieŜące, ale robimy to po to 
by być przygotowanymi do przyszłej perspektywy. By w roku 2020 nikt 
nam nie zarzucił, Ŝe nie postawiliśmy na własny rozwój, Ŝe nie stoimy na 
własnych nogach. To jest ostatnia szansa, ta przyszła perspektywa                  
i w tym kontekście chciałbym wyrazić radość, Ŝe się do niej 
przygotowujemy i Ŝe w ten sposób będziemy w stanie wesprzeć 
rzeczywiście rozwój i gospodarki innowacyjnej i rozwój sektora BPO                
i ICT. Tylko dzięki ograniczeniom w przyszłorocznym budŜecie, jesteśmy 
w stanie tego dokonać. I powinniśmy o tym wszyscy pamiętać. Dziękuję 
bardzo.  
 
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Panie prezydencie, na początek to Ŝyczę przede wszystkim zdrowia,               
a jeśli chodzi o budŜet to proszę pamiętać, Ŝe według Eurostatu, polskie 
PKP per capita jest na poziomie 64% średniej europejskiej. A więc 
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moŜna powiedzieć, Ŝe jesteśmy biedakami na tle Europy. I w świetle 
takich danych, budowa nowych centrów, nowych centrów dziedzictw czy 
kulturowych, takich moŜe quasi kulturowych, bo nie wiem gdzie, w jakim 
mieście, bo nie padło tutaj w jakim mieście na świecie czy w jakich 
miastach takie centrum dziedzictwa się znajduje, Ŝeby moŜna było 
zobaczyć, jak ono funkcjonuje. Ale budowa takich skarbonek bez dna, do 
których będziemy dokładać z tych przysłowiowych wdowich groszy 
sprawia, Ŝe takiego budŜetu poprzeć nie wypada. W tym budŜecie 
równieŜ zaplanował pan kwoty na śmieci, w wysokości w skali roku ok. 
80 mln zł, z taką podwyŜką opłat za śmieci tez zgodzić się nie moŜna. 
JuŜ samo to upowaŜnia nas Ŝeby sprzeciwić się takiemu kształtowi 
budŜetu. A początek i koniec to właściwie został juŜ powiedziany. Tak 
więc takiemu nieefektywnemu wydawaniu pieniędzy jak uprawi się                
w mieście Gdańsku mówimy, ja mówię przynajmniej, stanowcze nie. 
Panie prezydencie, dostałem dzisiaj taką kartkę, na odwrocie pisze – 
Frohe Weinachten und Gluckliches Neues Jahr wunscht Stadtische 
Galerie in Danzig. A niech pan spojrzy, jest tutaj facet, który celuje                 
z karabinu. Więc myślę sobie, czy my, gdańszczanie mamy jakieś 
specjalne większe doświadczenie np. w zabijaniu karpi, czy coś w tym 
rodzaju? Bo trudno mi tą przenośnię dosłownie zrozumieć. Dziękuję 
bardzo.  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Proszę państwa, ogólnie ustosunkuję się do wypowiedzi jeszcze pana 
radnego Kamińskiego, który oświadczył, Ŝe na etapie projektowania 
budŜetu było zgłoszone o 300 mln więcej potrzeb na wydatki na sferę 
wydatkową, niŜ znalazło się w zapisach projektu budŜetu. Proszę 
państwa, zawsze tak jest, Ŝe na etapie prognozowania zbierane są 
wszystkie potrzeby związane z wydatkami. Ale to są potrzeby                        
i inwestycyjne i bieŜące. Zawsze proszę państwa następuje weryfikacja 
tych potrzeb, natomiast pan radny Kamiński podniósł, Ŝe spadek tych 
wydatków w stosunku do ich projekcji spowoduje, Ŝe nie będzie 
dofinansowana sfera funkcjonowania bieŜąca miasta. OtóŜ chciałam 
państwu przedstawić pewne wielkości, które świadczą o tym, Ŝe to nie 
jest prawdą. Proszę państwa, w WPF na rok 2013, która jest 
obowiązująca obecnie, mamy zaplanowane środki na wydatki bieŜące              
1 mld 764 mln zł. Natomiast przewidywane wykonanie 1 mld 822. 
Natomiast na rok 2013  przewidziane są wydatki w wysokości 1 mld 865 
mln zł. Czyli proszę państwa, o 100 mln więcej niŜ jest w prognozie                
i  więcej o 40 mln zł niŜ jest w roku 2012. Natomiast nawiązując do 
wypowiedzi pani radnej Banach, wydatki, które są mniejsze, na 
inwestycje w zakresie zdrowia, związane są z faktem zabezpieczenia 
środków w tym roku na zadanie związane z obiektem przy ul. 
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Sobieskiego, dotyczącej poradni „monarowskiej” pogotowia socjalnego. 
Ten obiekt nie będzie podlegał modernizacji na te cele, staramy się                 
o modernizację obiektu na Srebrzysku i te środki proszę państwa 
zabezpieczone na obiekt przy ul. Sobieskiego nie będą w tym roku 
zrealizowane, a my postaramy się na początku roku, w miesiącu lutym te 
środki odtworzyć. TakŜe nie ma mowy tutaj o spadku środków na 
inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o wydatki bieŜące, są zabezpieczone 
na tym samym poziomie. JeŜeli chodzi proszę państwa o subwencje, 
pakt, Ŝe przedszkola nie są subwencjonowane, nie zmienia faktu, Ŝe 
musimy bardzo duŜo dopłacać do oświaty, tak samo do przedszkoli. 
PoniewaŜ w przedszkolach jak i w szkołach są pedagodzy, nauczyciele, 
którzy są wynagradzani według Karty Nauczyciela i podwyŜka płac, czy 
jest to gimnazjum czy liceum, czy przedszkole, proszę państwa, to 
musimy z własnego budŜetu dołoŜyć. Natomiast nie mamy na to wpływu. 
Nie mamy większych dochodów, proszę państwa, na przedszkola, 
poniewaŜ to było finansowane z wcześniejszych źródeł, ustalone jako 
finansowanie ze źródeł innych, czyli z PIT, proszę państwa, przede 
wszystkim ze zwiększonego udziału w PIT. PoniewaŜ te dochody nie 
rosną w takiej skali, jak wydatki, toteŜ dofinansowujemy oświatę. 
Dziękuję bardzo.  
 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK  
Na wstępie chciałbym podzielić radość kolegi Grzelaka z faktu, Ŝe potrafi 
czytać. W przypadku bajek moŜe to nie jest tak istotne, ale dobrze by 
było jeszcze posiąść umiejętność czytania ze zrozumieniem. Poza tym, 
drogi kolego, mamy drugą połowę kadencji, 2 lata w RMG, z twojego 
wystąpienia wygląda na to, Ŝe umiejętność analitycznego myślenia, 
myślenia w ogóle, jest umiejętnością teŜ nie dość powszechną. Ale 
wracając do budŜetu, proszę państwa, w ubiegłym roku przy dyskusji 
budŜetowej mówiłem o tym, Ŝe załoŜenia, na których był konstruowany 
budŜet na rok 2012 są załoŜeniami makro budŜetu wyborczego PO, 
ministra Rostowskiego, który je sformułował we wrześniu ubiegłego roku 
i które dzisiaj widzimy juŜ tutaj empirycznie na podstawie wykonania 
budŜetu na rok 2012 miały taki właśnie charakter, charakter 
propagandowy, charakter wyborczy. Dzisiaj widzę pewien progres w 
stosunku do budŜetu przygotowanego na rok 2012, bo dzisiaj zarówno 
pan prezydent jak i pani skarbnik z duŜą taką powściągliwością 
podchodzą do tych załoŜeń makro, zwłaszcza jeŜeli chodzi o stopę 
bezrobocia i chociaŜby z tego tytułu bezpośrednio przekładające się 
wpływy z PIT. Panu prezydentowi chciałbym tylko tak do wiadomości 
powiedzieć, Ŝe wpływy PIT z tych sektorów, na które stawia, czyli sektor 
petrochemiczny, rafineryjny, energetyczny, rzeczywiście tam płace są 
znacząco wyŜsze niŜ ta średnia, w związku z tym moŜna załoŜyć czy 
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przypuszczać, Ŝe wpływy z PIT, z tych obszarów będą nieco wyŜsze. Ale 
chciałbym panu prezydentowi szczególnie w przypadku Energi 
podpowiedzieć, Ŝe większość pracowników Energi pracuje poza 
Gdańskiem, a więc wpływy z PIT z ich pensji będą zasilały budŜety 
innych miasta, takich jak Kalisz, Włocławek, Płock, Elbląg, tam, gdzie 
Energia ma swoje siedziby. Poza tym teŜ dostrzegam pewną 
niekonsekwencję w wypowiedzi pana prezydenta, bo pamiętamy 
dyskusję budŜetową i dyskusję o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym, szczególnie od osób zatrudnionych w wolnych zawodach, 
gdzie minister Rostowski przekonywał wszystkich, Ŝe to wcale nie jest 
taki łakomy kąsek dla budŜetu centralnego, w związku z tym nie 
rozumiem skąd, i tu jest taki dysonans, skąd ta nadzieja pana 
prezydenta, Ŝe w Gdańsku, gdzie niewątpliwie jest wielu mieszkańców 
zatrudnionych w tymŜe charakterze, w zawodach wolnych, którzy tracą 
tą ulgę 50% od kosztów uzyskania przychodu, w tak znaczący sposób 
przełoŜą się na wpływy z tytułu PIT w budŜecie miasta Gdańska. TakŜe, 
zresztą to, co teŜ mówię z uporem maniaka, moŜe godnym lepszej 
sprawy, Ŝe ten plan finansowy, jakim jest budŜet, czyli zestawienie 
wydatków i dochodów miasta jest takim planem, powiedzmy, bardzo 
mocno iluzorycznym, bo w ciągu roku jest bardzo często modyfikowany            
i to, co będziemy rozpatrywali, wykonanie np. za rok 2012 w stosunku do 
tego, co Ŝeśmy uchwalili w grudniu 2011 jako plan finansowy na rok 
2012 nie ma wiele wspólnego, natomiast mimo wszystko ten plan, który 
został dzisiaj przedłoŜony, będziemy bardzo skrupulatnie monitorować             
i punktować te rzeczy, które są, będą realizowane niekonsekwentnie. 
Dziękuję bardzo.  
 
Radny – MACIEJ KRUPA  
Odnosząc się do wypowiedzi radnej Banach. Całość naszych wydatków 
na oświatę, to jest prawie 700 mln, subwencja 400 mln, tak, ma pani 
rację, w naszych wydatkach mieszczą się teŜ zadania własne, nie 
subwencjonowane. Czy jeŜeli porównamy kwotę naszej dopłaty do 
zadań subwencjonowanych, powiedziała pani 79 mln zł, z kwotą 
subwencji 406 mln zł, czyli prawie 20% dopłacamy. To jest mało? Mało? 
20% tej sumy dokładamy i uwaŜa pani, Ŝe to jest mało? JeŜeli chodzi             
o zdania nie subwencjonowane, radny Kamiński przytaczając kwoty              
z budŜetu zwrócił nam uwagę na rosnące, w zasadzie moŜna to 
sprowadzić do kwoty 3% obciąŜenia, które nakładamy na mieszkańców, 
4%, przepraszam, jeśli chodzi o opłaty lokalne, podatki lokalne. W tych 
granicach mniej więcej się obracamy. JeŜeli popatrzymy sobie na nasze 
wydatki zaplanowane w zadaniach nie subwencjonowanych, s. 201 – 
organizacja systemu samorządowej edukacji przedszkolnej, wzrost              
o 6,2%. JeŜeli popatrzymy sobie na – organizacja systemu 
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samorządowej edukacji dzieci i młodzieŜy, to zadanie akurat 
subwencjonowane, wzrost o 9 mln zł. Proszę państwa, utrzymanie 
systemu opieki nad dzieckiem do lat 3, czyli miejsca w Ŝłobkach, wzrost 
o 6%. To jest obszar, w którym my cały czas staramy się szukać naszych 
dodatkowych moŜliwości realizacji zadań, które uwaŜamy, Ŝe jeszcze 
pełniej moglibyśmy w Gdańsku realizować. Przede wszystkim w 
zadaniach do tej pory nie subwencjonowanych, właśnie w opiece nad 
dzieckiem do lat 3 i w opiece przedszkolnej. Cały czas o tym myślimy. 
Jako klub PO, mówię w imieniu swoim, koleŜanek i kolegów, bardzo 
duŜo uwagi poświęcamy temu jak wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców Gdańska w tej sferze. Wykonujemy wysiłek, państwo 
uwaŜacie, Ŝe to jest wysiłek, nie wiem, za mały, my uwaŜamy Ŝe za 
mały, wy uwaŜacie, Ŝe niepotrzebny, takie nieomalŜe odnoszę wraŜenie. 
Bo woli pani prowadzić dyskusję na temat udowadniania nam tego czy 
lepszy jest podmiot publiczny czy niepubliczny, co miało miejsce na 
poprzednich sesjach. Ja jeszcze raz uwaŜam, Ŝe, do tej pory mnie pani 
nie przekonała, do tej pory nadal nie dostałem materiałów, które mi pani 
juŜ dwukrotnie obiecywała i w związku z tym jeszcze raz twierdzę, mniej 
istotne jest czy podmiot jest publiczny czy niepubliczny, bardziej istotne 
jest to, czy my niezaleŜnie od tego, z jakiego podmiotu korzystamy, 
realizujemy zadania gminy, zarówno te subwencjonowane, jak i te nie 
subwencjonowane. Dziękuję.  
 
Radny – ADAM NIERODA  
Pani skarbnik, ja chciałbym się dopytać, poniewaŜ w prezentacji pana 
prezydenta zostało przedstawione prognozowane nominalne zadłuŜenie, 
na 2013 rok, a takŜe koszty obsługi zadłuŜenia w 2013 roku, jak te 
wartości będą się przedstawiały szacunkowo w latach 2014-2015. 
Dziękuję. 
 
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ  
Przysłuchując się w ogóle wypowiedziom tutaj kolegów z opozycji, 
chciałem się tak cofnąć w czasie, tzn. od momentu, jak jestem, bo 
jestem trzecią kadencję, to te dyskusje dotyczące budŜetu są bardzo, 
bardzo podobne do siebie. Przedtem to był kolega przewodniczący 
Koralewski, rozpoczynał płacz nad tymi błędami, jakimi tutaj raczy 
prezydent Adamowicz nam proponować. I od momentu, jak przeszedł, 
jak kolega Kamiński zmienił barwy, to on to przejął na siebie. Ja bym 
oczekiwał czegoś takiego, weźcie pokaŜcie chociaŜ raz, Ŝe to, co 
krytykowaliście w poprzednim roku, załóŜmy, czy dwa, trzy czy cztery 
lata do tyłu, nie wyszło i mieliście rację. Bo jak do tej pory to nigdy to się 
jakoś nie bardzo pokrywa z tym, o czym tu roztrząsamy, a później                
w praktyce po roku czasu nie ma Ŝadnych problemów. Ja akurat wczoraj 
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wróciłem z takiego wyjazdu, słuŜbowego, dlatego nie mogłem być np.             
i Ŝałuję, nie mogłem być na otwarciu ul. Słowackiego, którą znam od 
wielu, wielu lat, ale miałem okazję jechać przez miasta takie, jak 
Włocławek i chciałem państwu powiedzieć, 40 minut trzeba jechać przez 
miasto Włocławek, przez Łódź to juŜ nie powiem, godzina czasu. Jedyna 
rzecz, którą widać w Łodzi, którą się robi, to zmieniają się znaki, jak jest 
Al. Włókniarzy, która, zawsze się jechało 70 km/h, to teraz są znaki, 50 
km/h. I w związku z tym np. musiałem zapłacić mandat prawie 500 zł, bo 
nagle ni stąd ni zowąd o 30 km za szybko jechałem. I to są rzeczy, które 
po drodze w Polsce się robi. Jak przyjeŜdŜają tutaj do mnie znajomi, 
koledzy czy róŜni ludzie, w ogóle przecierają oczy co z tym Gdańskie się 
dzieje, dlaczego u nas tak a gdzie indziej to jest w ogóle. A ludzie juŜ              
z Krakowa to w ogóle mówią, Ŝe w zasadzie Kraków niewiele się róŜni 
od czasów, kiedy był stolicą kraju. Ja w związku z tym, to się wszystko 
powtarza, cały czas to samo, nic nie wnoszą koledzy z opozycji,                   
w związku z czym proszę o oficjalne zamknięcie listy mówców.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Zgłoszeni są pani radna Dulkiewicz, Małkowska, 
Banach i Wiecki. Kto z pań i panów jest za zamknięciem listy?  
 

za    -   15 
      przeciw    -   11 
      wstrzymało si ę   -     3 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
Lista została zamknięta.  
 
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ  
Ja wobec tego króciutko tylko, chciałabym zapytać panią skarbnik                 
o następującą rzecz, o to, jakie jest wykonanie dochodów w tym roku,               
w 2012 i czy to wykonanie dochodów planowane na 2013 jednak nie jest 
zbyt optymistyczne? I to jedno pytanie natury merytorycznej, natomiast 
bardzo króciutko chciałabym się odnieść do tych głosów, które ze strony 
opozycji pojawiają się na tej sali, bo chciałabym zapytać, skoro jest tak 
źle, to dlaczego jednak jest tak dobrze? Gdańsk w rankingach 
niezaleŜnych, o których teŜ dzisiaj tu mówił pan prezydent Adamowicz, 
wypada bardzo dobrze. Czy to znaczy, Ŝe cały świat nas wkoło okłamuje 
czy zaciemnia rzeczywistość, bo ja po prostu tego nie rozumiem. 
Dziękuję.  
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Radna – MARIA MAŁKOWSKA  
Proszę państwa, wydaje mi się, Ŝe ten budŜet został dobrze 
skonstruowany, weźmy pod uwagę front inwestycyjny na który radni się 
zgodzili, przede wszystkim nasz klub i tu są pewne konsekwencje, gdzie 
wzrastają bardzo koszty obsługi kredytu, jak równieŜ pani skarbnik 
wypracowała w przyszłym budŜecie jednak nadwyŜkę, czyli nie 
będziemy się w nieskończoność zadłuŜać. Niestety, w tym wypadku 
zmuszona była oszczędzać na wydatkach bieŜących i ja to nie traktuję   
w kategoriach takich, Ŝe coś się stało źle, brak pieniędzy itd., wydaje mi 
się, Ŝe w wydatkach bieŜących w pewnych dziedzinach trzeba było 
zaoszczędzić i wreszcie to się stało. Ja to tak traktuję, ten budŜet. 
PoniewaŜ w nieskończoność wydatki bieŜące nie mogą rosnąć. Jeśli 
chodzi o edukację, to poza edukacją tak naprawdę we wszystkich 
wydziałach są oszczędności. Ubolewam moŜe nad tym, Ŝe te 
oszczędności nie  powinny dotknąć gospodarki komunalnej, ale one 
równieŜ dotykają. I liczę się i dziękuję bardzo pani skarbnik, Ŝe przy tej 
sytuacji gospodarczej, przy malejących dochodach tak doskonale 
skonstruowała budŜet. Dziękuję bardzo.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Chciałam powiedzieć, Ŝe ja nie obiecywałam panu przewodniczącemu 
Krupie Ŝadnych wyników badań, moŜna to sobie poszukać. Jeśli chodzi 
o skutki, zwane gettyzacją szkół, wynikające z zachwiania proporcji 
między liczbą podmiotów publicznych i niepublicznych, to odsyłam pana 
przewodniczącego chociaŜby do publikacji Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych, proszę sobie samemu poszukać. W Gdańsku juŜ widać, Ŝe 
egzaminy końcowe zewnętrzne w szkołach podstawowych                         
i gimnazjalnych niepublicznych zdecydowanie lepiej wypadają, dlatego, 
Ŝe do tych szkół niepublicznych chodzą dzieci o wyŜszym potencjale 
społecznym, wyŜszych aspiracjach edukacyjnych rodziców itd. Wedle 
badań firmy Pearsona i badania Piza jeszcze póki co, dzięki temu, Ŝe 
mamy właściwe proporcje w szkołach publicznych i niepublicznych, 
mamy jeden z wiodących wskaźników wyrównywania szans w świecie             
i w Europie. Oprócz tego, panie przewodniczący, zapis konstytucyjny 
mówi, Ŝe zadania edukacyjne wykonuje gmina, we własnym imieniu i na 
własną odpowiedzialność a ustawa o systemie oświaty mówi o tym, Ŝe 
szkoły niepubliczne są ofertą uzupełniającą do sieci szkół publicznych, ja 
naprawdę apeluję, Ŝebyśmy bez złośliwości, bo tę troskę wyraŜała i pani 
prezydent Kamińska i pani skarbnik, pochylili się nad tym, jakie są 
przyczyny gwałtownego, kilkunastoprocentowego wzrostu wydatków na 
szkoły niepubliczne, zwłaszcza szkoły dla dorosłych. I bym chciała, Ŝeby 
pani prezydent powiedziała, z jakimi przypadkami patologii mamy tu do 
czynienia, ja tylko apelowałam o to, Ŝebyśmy sobie powiedzieli co tu 
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moŜemy zrobić, Ŝeby te pieniądze wykorzystać lepiej, Ŝeby one nam 
przez palce nie przeciekały. JuŜ ostatnia konstatacja, 79 mln 
dofinansowania samorządu do 153 szkół placówek publicznych i do 147 
placówek niepublicznych to jest naprawdę niewiele, zwaŜywszy na to ile 
wydajemy na inne zadania, na zadania, które jakby obejmują mniejszą 
liczbę podmiotów. I chciałam tylko powiedzieć panu prezydentowi, Ŝe 
jest mi przykro, Ŝe tak stereotypowo dotknął tych nauczycieli, dlatego, Ŝe 
Polska relatywnie wydaje, w  relacji do PKB, niewiele na edukację i przy 
tych wydatkach osiąga efekty, którymi nie chwaliła się i słusznie, pani 
minister Szumilas. Oczywiście, Ŝe moŜna tutaj poprawiać, natomiast 
gwarantuję panu prezydentowi, Ŝe większe pieniądze, wzorem krajów 
skandynawskich i finlandzkich, dają jednak awans edukacyjny. Tutaj nie 
ma róŜnicy zdań chyba między nami, czego Ŝyczę panu prezydentowi, 
Ŝebyśmy mogli podwyŜszyć np. dodatki motywacyjne, które dzisiaj 
wynoszą 100 zł dla nauczycieli, dziękuję.  
 
Radny – KRZYSZTOF WIECKI  
Ja chciałem na samym początku odnieść się do jednego z kolegów, 
który prosił, Ŝeby pokazać przykłady, gdzie coś nie zostało zrobione. 
Takim jednym z przykładów to jest np. most sobieszewski, który juŜ 
dzisiaj był wymieniany, gdzie pan prezydent, w tej ostatniej kampanii to 
prawda, nie, ale w poprzednich kampaniach miał na sztandarach, Ŝe 
będzie ten most w Sobieszowie odbudowany czy zbudowany na nowo. 
Drugim takim przykładem jest końcówka 2006 roku, likwidacja bieŜni 
lekkoatletycznej, miała być w następnej kadencji, nie ma tego nadal. 
Panie prezydencie, faktycznie cięŜko, tu z kolegą Gierszewskim 
rozmawialiśmy, cięŜko tutaj mówić o pieniądzach jako takich, Ŝe ich za 
duŜo, za mało, jest ile jest, natomiast nie zgadzamy się, my jako radni 
opozycji, nie zgadzamy się z metodologią wydawania tych pieniędzy. Ja 
dam taki przykład, tzn. te dwie inwestycje, które nie zostały wykonane,            
o których pan mówił, Ŝe lata temu czy one będą wykonane, nie są 
wykonane, ale końcówka ubiegłego miesiąca, początek tego, pan 
dyrektor Hans Ruten, dyrektor generalny zawiadującego stadionem              
w Kolonii, dał wywiad dla jednej z ogólnopolskich gazet i mówił, Ŝe juŜ            
w pierwszym roku jego stadion miał zarobku 3 mln euro. Weźmy takie 
przykłady, Kolonia, jeśli kolega nie słyszał, miasto Kolonia takie                     
w Niemczech jest. W Gdańsku mamy halę, mamy stadion i w budŜecie 
jest zapis: wynajem hali Gdańsk-Sopot  nie mniej niŜ na 100 dni w roku. 
Ten Am pan dyrektor dla swoich pracowników ma zadanie, stadion ma 
być zamknięty tylko jeden dzień w roku – w wigilie, w pozostałe dni ma 
zarabiać. Efekt tego był właśnie, Ŝe zarabia 3 mln euro w ciągu roku. My 
niestety nie mamy tych 3 ml euro, bo dajemy sobie tylko 100 dni. 
Dziękuję uprzejmie.  
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Radny – MACIEJ KRUPA  
To jest oczywiście bardzo ciekawy aspekt, który pani radna Banach 
poruszyła, dotyczący gettyzacji w szkołach. Rzeczywiście, być moŜe ja 
jeszcze niedostatecznie ten problem dostrzegam, nie wiem czy on jest, 
ja bym prosił panią prezydent Kamińską o odpowiedź na to pytanie, bo 
raczej myślę, Ŝe ona powinna się z tym pytaniem zmierzyć, natomiast 
wydaje mi się, Ŝe nie, Ŝe w Gdańsku te proporcje nie są zachwiane, 
dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, Ŝeby spróbować jednak dostrzec 
ten wysiłek, który miasto Gdańsk ponosi dofinansowując z pieniędzy 
mieszkańców Gdańska zadania, na które dostaje teŜ subwencje                    
z budŜetu państwa. Zacząłem liczyć, bo moim zdaniem pani się pomyliła 
w kwocie, ale to chyba juŜ wyjaśnimy sobie później. Natomiast jeŜeli 
pozwoli pani, ja wrócę jeszcze do tego, zapraszałem, zaleŜało mi na tym, 
Ŝeby byli państwo zaproszeni na KSiB, Ŝeby rzeczywiście mogli przyjść, 
tu jesteśmy w reŜimie, myśmy juŜ ten reŜim statutowy miasta Gdańska 
przekroczyli, pani i ja zabierając głos po raz trzeci, powinniśmy zabrać 
głos dwa razy, w związku z tym po to właśnie państwa tak zachęcam do 
tego, Ŝebyście raz w roku zechcieli wspólnie z nami nad budŜetem się 
pochylić, Ŝebyśmy tego czasu na wspólną dyskusję szerszą mieli więcej. 
Dziękuję bardzo.  
 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK  
Panie przewodniczący, panie prezydencie, nas cieszy to, Ŝe jest podjęta 
próba równowaŜenia tego budŜetu, natomiast jest niepokojące to,                   
o czym mówił teŜ pan prezydent, bo gdańszczanie sfinansowali wiele 
inwestycji, ja nie dyskutuję o infrastrukturalnych, bo one są poza wszelką 
dyskusją i nikt rozsądny nie będzie z tymi polemizował, natomiast jest 
wiele inwestycje, które gdańszczanie sfinansowali i w moim przekonaniu 
inwestycji o charakterze jak najbardziej komercyjnym, jak Amberexpo, 
modernizacja portu lotniczego, gdzie ciągle te przedsiębiorstwa, tak jak 
mówię, podlegające pod kodeks handlowy, czyli nastawione na 
osiąganie zysku, muszą być subwencjonowane w dalszym ciągu przez 
mieszkańców. Druga grupa takich inwestycji, o których tutaj mówił 
kolega Wiecki, czyli przedsięwzięcia o charakterze sportowym, które 
miały w pewnym okresie promować Gdańsk i w przyszłości  przynosić 
pewne określone korzyści, one teŜ, Ŝeby one przynajmniej były na zero, 
Ŝeby nie trzeba było do nich dopłacać, niestety do nich ciągle 
dopłacamy. Z tej prezentacji, którą dzisiaj tu mogliśmy zobaczyć, to jest 
teŜ niepokojące, bo z jednej strony budŜet i to, jak powiedziałem, jeszcze 
raz powtórzę, doceniam, stara się być bardziej zrównowaŜony, to 
nominalnie kwestie zadłuŜenia dziwnym trafem nieznacznie, ale rosną. 
Więc to jest teŜ niepokojące. I teraz ostatnia rzecz, chciałem odnieść się 
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do wypowiedzi kolego Mirka Zdanowicza. Drogi Mirku, PIS                            
w  perspektywie finansowej 2007-2013 wynegocjowało w UE te środki na 
inwestycje infrastrukturalne, min. autostrady i drogi, to, Ŝe jechałeś tak 
długo przez Łódź i przez Włocławek to jest w zasadzie pytanie do twoich 
kolegów, którzy nie potrafili w sposób efektywny tych środków 
wykorzystać. Dziękuję bardzo.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gda ńska  
Więc będziemy mówili w trzy głosy. Ja zacznę. Po pierwsze zacznę od 
tej rzeczy, która się powtarza, drodzy koledzy z PIS, nie chce was 
podejrzewać o brak wiedzy ani teŜ o złośliwość na godzinę i 10 minut 
przed  składaniem sobie Ŝyczeń, mam nadzieję szczerych Ŝyczeń 
przedświątecznych. Po pierwszym roku nie spodziewajcie się ani nawet 
po drugim, trzecim aby stadion piłkarski przynosił „3 mln euro zysku”. 
Gdańsk to nie Kolonia, Polska to nie Niemcy, mówię to z bólem, niestety. 
Więc z jednej strony cytujecie wyniki OECD, ile wynosi PKB per capita 
na głowę mieszkańca, a za chwilę ktoś z was drugi podaje przykład. Czy 
jeden z was mówi, mamy takie niskie PKB na głowę mieszkańca, 
jesteśmy biednym krajem. To prawda, jesteśmy biednym krajem, a za 
pół godziny jeden z was podaje przykład Kolonii. Jest to sprzeczność 
intelektualna, trochę konsekwencji. No tak, jesteśmy biednym krajem, w 
którym nie będzie od razu stadion czy Ergo Arena w takim stopniu 
przynosić przychody, jak ma to miejsce w Niemczech, w Kolonii czy 
nawet biedniejszej części landów wschodnich, bo po prostu rynek 
reklamowy jest mniejszy, ale jedna róŜnica jest największa, juŜ nawet 
pomijając dochodowość mieszkańców, Niemiec przeciętny chodzi na 
mecze, Niemiec przeciętny chodzi na imprezy kulturalne, Niemiec 
przeciętny częściej wychodzi z domu niŜ przeciętny Polak, niŜ przeciętny 
gdańszczanin. Przeciętny gdańszczanin siedzi w czterech ścianach                
i siedzi. Przeciętny Niemiec częściej wychodzi na zewnątrz, są to róŜnice  
kulturowe, mentalne, owszem, równieŜ i w dochodach. I to jest róŜnica. 
JeŜeli podam wam, ale to nie dotyczy tylko Niemców, w ogóle krajów 
Europy zachodniej. Poziom partycypacji Polaków w róŜnych przejawach 
udziału w zbiorowych imprezach, od sportu skończywszy na kulturze, 
jest radykalnie mniejszy. Słuchajcie, ostatnio w Gdańsku odbywał się 
festiwal Actus Humanus, kto z was chciał, mógł uczestniczyć. Był tam 
taki muzyk kataloński z Barcelony, gwiazda, bo jego muzyka była 
podkładem muzycznym do filmu, to odbiło się duŜym echem i miał być 
nawet premier, było głosowanie nad budŜetem, nie mógł dojechać. Do 
czego zmierzam, nie o tym chciałem mówić, ten muzyk chodzi na mecze 
Barcelony, on jest bardzo aktywnym uczestnikiem i to jest opis znacznie 
szerszy, u nas uczestnictwo jest niewielkie, a więc nie dziwcie się, Ŝe ta 
dochodowość jest mniejsza. My musimy, mając dobry stadion, dobrą 
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halę, niejako wyedukować młodsze pokolenia aby chodziły. Bo te 
pokolenia dzisiejszych 40, 50, 60 – latków, obawiam się, Ŝe w jakiejś 
części są straceni dla zachęcenia ich do chodzenia na te imprezy. Więc 
proszę nie podawać, powiadam, to jest trochę nie fair argument, bo to 
tak, jakby porównywać państwa bardzo bogate, z pierwszej piątki, jak 
Niemcy tutaj podaliście, do Polski. Jak czytaliście moŜe, za 30 lat Polska 
zbliŜy się w PKB na głowę mieszkańca do, powiedzmy Hiszpanii, tak, to 
jest taki rozmiar dalej tej duŜej róŜnicy między nami. To jest jedna część 
odpowiedzi. Druga do pana radnego Borawskiego, te wnioski, które 
komisje złoŜyły oczywiście nie idą do niszczarki, one będą u nas, one 
wymagają skosztorysowania, dlatego, Ŝe niewielka ich część znane są 
koszty ich obsługi. I oczywiście w miarę wykonywania budŜetu będziemy 
się starali te dezyderaty komisji w ciągu roku, przynajmniej część z nich 
zrealizować. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które konkretnie 
byśmy zrealizowali, bo jak powiedziałem, nie jest znany poziom 
wydatków niezbędnych do ich zrealizowania, np. ten postulat 
podniesienia płac pracowników obsługi administracyjnej wydaje się być 
nierealny do zrealizowania w przyszłym roku i to dzisiaj mówię szczerze, 
natomiast gabinety lekarskie, takie inne pozycje rzędu 100-200 tys. 
prawdopodobnie są do zrealizowania a więc nie idą do niszczarki, 
będziemy je na miejscu w ciągu roku pilnować, proszę teŜ i nas pilnować 
i będziemy się starali je zrealizować. Teraz bym prosił panią prezydent 
Kamińską aby wyjaśniła kwestie dotacji do szkół niepublicznych, czy je 
kontrolujemy, jak często kontrolujemy, z czego wynika ten wzrost 
wydatków o co pytała pani radna Banach.  
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Wysoka rado, w kwestiach edukacyjnych, które państwo podnosiliście, 
padło określenie konieczności zachowania proporcji pomiędzy edukacją 
publiczną i niepubliczną. Ja się ustosunkuję do tego. OtóŜ w obszarze 
edukacyjnym dotyczącym dzieci najmłodszych staramy się bardzo                     
o zachowanie tej proporcji, poniewaŜ w tym zadaniu mamy taką 
moŜliwość i mamy otóŜ w tej chwili właśnie taką sytuację, Ŝe w ramach 
wieku przedszkolnego zrównowaŜyła się ilość miejsc w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych, kwestia kosztów ich utrzymania, polaryzuje 
się ku temu, Ŝeby ten koszt był równowaŜny do zaangaŜowania.                  
My angaŜujemy się w budowanie warunków do tego Ŝeby mogły te 
zadania być realizowane dobrze, angaŜujemy się w budowę nowych 
przedszkoli, staraliśmy się poprawić takŜe infrastrukturę i ilość miejsc 
Ŝłobkowych i ten obszar jest obszarem, w którym mamy znacznie 
większe moŜliwości do współpracy. Natomiast problem zaczyna się               
w edukacji szkolnej i ten problem przede wszystkim zasadza się w tym, 
Ŝe zgodę na prowadzenie niepublicznych podmiotów wydaje kuratorium 
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a nie urząd miasta, a nam pozostaje być płatnikiem. W związku z tym nie 
mając prawa do głosu w kwestii powstawania tych podmiotów, 
polegającego np. na tym, Ŝe nie ma potrzeby, w naszym przekonaniu, 
piątej szkoły fryzjerskiej dla dorosłych, bo nasz rynek pracy moŜe 
wolałby innej propozycji, ale tu nasz wpływ jest niewielki, aczkolwiek 
muszę powiedzieć o tym, Ŝe zarysowała się pewna moŜliwość działania 
w tym zakresie. OtóŜ dano prawnie moŜliwość kształcenia dorosłych na 
kursach kwalifikacyjnych, takŜe publicznym szkołom zawodowym. I teraz 
coraz więcej zaleŜy od tego, na ile przedstawiciele tych szkół, Ŝe się tak 
wyraŜę, przejmą inicjatywę i ograniczą moŜliwość powstawania jako 
niepotrzebnych na rynku podmiotów niepublicznych. I teraz, jeśli chodzi 
o kwestię ich kontrolowania, nasze moŜliwości praktycznie rzecz biorąc 
są niewielkie. MoŜemy tylko bardzo dokładnie własnymi sposobami 
sprawdzając rekrutację do tych szkół i powtarzające się nazwiska, 
moŜemy starać się w to, Ŝeby nie było tutaj naduŜyć i jesteśmy np.               
w trakcie w tej chwili procesowania się z firmą śak, która ma tych 
podmiotów bardzo wiele w Polsce, to jest taka płaszczyzna, w której 
rzeczywiście pojawiają się naduŜycia, ale my moŜemy wtedy wyjść tylko 
na drogę sądową, natomiast tak naprawdę zachowywać się jak śledczy, 
to jest to bardzo ograniczona moŜliwość działania. To, jeśli chodzi                         
o kwestie proporcji tej publicznej, niepublicznej. Na koniec jeszcze 
chciałam państwu powiedzieć, Ŝe kwestia dotycząca związku tych 
wydatków z wynikami i taka obserwacja, Ŝe niewielkie szkoły 
niepubliczne, gimnazja czy licea, mają lepsze wyniki aniŜeli publiczne 
szkoły. Są dwa powody, dla których rodzice wybierali i wybierają szkołę 
niepubliczną, bo jest mała, jest bezpieczna i ma ciekawszą ofertę 
edukacyjną. I muszę państwu powiedzieć, Ŝe podjęta przez miasto praca 
z 25 szkołami, małymi publicznymi idzie dokładnie w tym kierunku, Ŝeby 
wykorzystując swoją małość i dokładając inwencji i pracy w poprawę 
oferty edukacyjnej, Ŝe się tak wyraŜę, przejęły tą samą umiejętność.                
I mam nadzieję, Ŝe środowisko nauczycielskie na tyle się zaangaŜuje             
w tą sytuację, Ŝe będziemy mogli mówić na koniec, przy budŜecie na rok 
2014 o poprawie w tym zakresie.  
 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Proszę państwa, sprawa długu. Mówicie państwo niektórzy, Ŝe zostali 
zaskoczeni, Ŝe pan prezydent powoduje, Ŝe wzrasta dług. Proszę 
państwa, przecieŜ w WPF kwota długu została zaprognozowana,                  
w związku z tym państwo dokładnie znaliście w ujęciu nominalnym kwotę 
zadłuŜenia miasta, nic więcej na rok 2013 nie zostało zaprognozowane, 
ponad ta kwotę, która była wcześniej ujęta w WPF. I tak, jak 
wspomniałam państwu wcześniej, my zadłuŜamy się tylko i wyłącznie na 
inwestycje, ustawa o finansach publicznych zabrania zadłuŜania się na 
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wydatki bieŜące, czyli kwota długu nominalnego na koniec 2013 roku, po 
wyłączeniu kredytów na prefinansowanie, które mamy spłacić do roku 
2014, będzie wynosiła 1 mld 275 mln zł. To sprawa długu. Natomiast 
proszę państwa, sprawa planowania dochodów, w szczególności 
podatków PIT. Pan prezydent powiedział, Ŝe ograniczenie moŜliwości 
odliczania kosztów uzyskania przychodu dla twórców, Ŝe jest podstawą, 
czyli proszę państwa, ta zmiana w przepisach, ale równieŜ fakt, Ŝe 
wynagrodzenie w Gdańsku utrzymuje się na znacznie wyŜszym 
poziomie, niŜ w kraju, bo o przeszło 600 zł jest wyŜsze, powoduje, Ŝe 
moŜemy zaplanować wyŜsze dochody z tego źródła. Macie państwo 
rację, Ŝe jest to prognoza optymistyczna i zaplanowane dochody z PIT 
na rok 2012 prawdopodobnie nie będą wykonane, być moŜe nie będą 
wykonane i w roku 2013, ale przyjęliśmy załoŜenia ministerialne                    
i będziemy monitorować wpływy, tak jak robimy to w roku bieŜącym aby 
nie spowodować kuliki między dochodami a wydatkami. I następna 
sprawa, podatku od nieruchomości, wzrostu opłat lokalnych. Proszę 
państwa, czy wzrost podatku o 0,03 powoduje znaczące obciąŜenie 
mieszkańców? JeŜeli powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 100 m2 , 
to podatek w skali roku wzrośnie o 3 zł. Dziękuję.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Proszę państwa, wyczerpaliśmy kolejność tutaj przy 
procedowaniu uchwały dotyczącej uchwalenia budŜetu miasta na 2013 
rok – druk 710 z autopoprawką. Proszę wszystkich o powrót na salę, 
będziemy głosować w tej chwili. Kto z pań i panów radnych jest za 
przyjęciem druku?    
 

  za    -   26 
      przeciw    -     8 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/699/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta Gda ńska na 2013 rok                  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu 
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PUNKT 6  
Uchwały: 

 

1). zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040                                   
(druk 760 + autopoprawka) 

 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 760 z autopoprawką zgodnie                         
z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KSiB, KPGiM, KRPiOŚ, KKiP, KE, KSSiOZ, KSiT opinie 
pozytywne, KR i KSiŁP nie wprowadziły pod obrady. Głosów w dyskusji 
nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?  
 

  za    -   25 
      przeciw    -     7 
      wstrzymało si ę   -     1 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/700/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040   
                                   
Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu 
 

2). o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 
2012 rok (druk 761 + autopoprawka) 

 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 761 z autopoprawką zgodnie                         
z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
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Dziękuję. KSiB, KPGiM, KRPiOŚ, KKiP, KE, KSSiOZ, KR, KSiT, KSiŁP 
nie wprowadziła pod obrady. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań                      
i panów radnych jest za podjęciem?   
 

  za    -   24 
      przeciw    -     2 
      wstrzymało si ę   -     6 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 
 

Uchwał ę Nr XXXIII/701/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 
2012 rok          
                 
Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu 
 

3). w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budŜetu 
Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczki 
(druk 758) 

 
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 758 z autopoprawką zgodnie                         
z załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KSiB opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań               
i panów jest za podjęciem druku?  
 

  za    -   23 
      przeciw    -     1 
      wstrzymało si ę   -     6 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXXIII/702/12 

Rady Miasta Gda ńska  
z dnia 17 grudnia 2012 roku 

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta 
Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczki  
  
Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu 
 

4). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku 
(druk 743) 

 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały nr 743 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.                            
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  
 

Uchwał ę Nr XXXIII/703/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu 
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7). w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) (druk 745)  

 
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji  
Przedstawił projekt uchwały nr 745 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KKiP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. 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  
 

Uchwał ę Nr XXXIII/704/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu 
 

8). w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych                 
z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego 
Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" w Gdańsku (druk 741)  

 
 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Przedstawił projekt uchwały nr 741 zgodnie załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KKiP, PKGiM, KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto 
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 

  za    -   33 
      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 XXXIII/705/12 

Rady Miasta Gda ńska  
z dnia 17 grudnia 2012 roku 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych                 
z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku 
Kulturowego Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" w Gdańsku 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu 
 

9). w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych               
z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich 
Domów dla Dzieci (druk 742)  

 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Przedstawił projekt uchwały nr 742 zgodnie załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KSSiOZ, KPGiM, KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów nie ma. 
Kto z pań i panów radnych 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 XXXIII/706/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych               
z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich 
Domów dla Dzieci 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu 
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10). w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty  przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (druk 755)  

 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Przedstawił projekt uchwały nr 742 zgodnie załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KPGiM opinia pozytywna.  
 
Radna – JOLANTA BANACH  
Szanowni państwo, panie dyrektorze, ja oczywiście nie w kwestii 
zasadności przesłanek, decydujących o odstąpieniu od Ŝądania zwrotu 
bonifikaty, one są tu oczywiste. Ja o czym innym. Jak się patrzy na 
wycenę tych nieruchomości, które nabywają najemcy lokali, to 
oczywiście udzielona bonifikata robi wraŜenie. Dochody z mienia 
komunalnego juŜ drugi rok nam spadają. Ja chciałam zapytać pana 
dyrektora, bo ustawa o gospodarowaniu nieruchomości nie przewiduje            
i nie określa wysokości maksymalnej stawki bądź obligatoryjnej stawki 
bonifikaty. Czy państwo rozwaŜaliście i czy jest taka moŜliwość prawna, 
Ŝeby np. uzaleŜnić sprzedaŜ z bonifikatą od sytuacji materialnej najemcy. 
 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Proszę państwa, nie sądzę, poniewaŜ charakter bonifikaty musi być                
w jasny sposób określony, w tym momencie uznaniowość przy 
udzielaniu tej bonifikaty doprowadziłaby do sytuacji, kiedy zasady, które 
mamy uchwalone, ległyby, krótko mówiąc, nie chciałbym powiedzieć, Ŝe 
w gruzach, ale stanęłyby, w ogóle zasadność udzielenia takich bonifikat, 
poniewaŜ póki co od tych ładnych kilkunastu lat stosując bonifikatę 
utrzymujemy kryterium jedno, najemca lokalu komunalnego bez względu 
na jego staŜ nabywa lokal z bonifikatą w budynkach, które zostały 
wybudowane czy wyremontowane przed 1990 rokiem i jest to praktyka, 
która się sprawdziła. Proszę państwa, ideą zastosowania tak wysokiej 
bonifikaty było przede wszystkim stan techniczny naszej substancji 
mieszkaniowej i słuŜy to prywatyzacji i naprawy tej substancji 
mieszkaniowej. Twórzmy wspólnoty, twórzmy prywatyzację tego rodzaju 
mienia, mam nadzieję, Ŝe incydentalne sytuacje, które się pojawią              
w związku ze zmianą ustawy, która nakłada obowiązek dochodzenia 
tych zwrotu udzielonych bonifikat, będą naprawdę incydentalnymi 
sytuacjami i oby państwo tych spraw mieli jak najmniej. Natomiast pani 
wniosek aby uzaleŜnić wysokość bonifikaty od sytuacji materialnej jest 
moim skromnym zdaniem, szalenie kontrowersyjnym, jeŜeli pani pozwoli, 
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nie wypowiadałbym się na ten temat, poniewaŜ jest to rzecz o dość 
powaŜnych konsekwencjach społecznych, dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Proszę w takim razie, 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 XXXIII/707/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty  przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu 
 
 

11). w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego (druk 756)  

 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Przedstawił projekt uchwały nr 756 zgodnie załączonym uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. KPGiM opinia pozytywna.  
 
Radny – SZYMON MOŚ 
Panie przewodniczący, oczywiście nie wnikając w zasadność, jedno 
pytanie nasunęło mi się przy pracy nad tymi uchwałami. W uzasadnieniu 
do uchwał, które oczywiście jest niezbędne dla podjęcia decyzji przez 
radę, mamy dość sporo danych wraŜliwych na temat osób 
zainteresowanych, tzn. przede wszystkim dane o stanie zdrowia. Tutaj 
elegancja pana dyrektora oczywiście spowodowała, Ŝe nie 
odczytywaliśmy tego uzasadnienia i to jest jak najbardziej słuszne, 
natomiast zastanawiam się jako radny, jako prawnik teŜ, czy jest jakaś 
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moŜliwość, Ŝeby na przyszłość te dane nie były w ten sposób do 
wiadomości publicznej, nawet w projekcie uchwały podawane, bo tutaj 
moŜe zachodzić konflikt, jeŜeli chodzi o ochronę danych osobowych, pod 
pełnym imieniem i nazwiskiem szerokie gremium uzyskuje informacje na 
temat stanu zdrowia tych osób, celowe, moim zdaniem, byłoby w jakiś 
sposób ograniczenie tego tylko do wiadomości ewentualnie radnych, lub 
jakieś zanonimizowanie. Dziękuję bardzo.  
 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  
Ustawa tak w te sposób sformułowała w tej chwili, Ŝe musimy 
indywidualnie podejmować tego typu uchwały, natomiast pana uwaga             
w kierunku takim, Ŝeby ograniczyć tylko do grona radnych, uwaŜam, Ŝe 
tu jest godna rozwaŜenia i myślę, Ŝe tutaj zarówno pan przewodniczący 
jak i prezydent miasta w tym kierunku podejmą stosowne kroki czy teŜ 
współpracę. Myślę, Ŝe co do uzasadnienia, jest jak najbardziej realne              
i moŜliwe. Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?  
 

  za    -   34 
      przeciw    -     0 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXXIII/708/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty przy sprzedaŜy lokalu mieszkalnego 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu 
 
 

13). w sprawie wyraŜenia woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                  
w Sopocie (druk 753)  

 



 51

ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Przedstawił projekt uchwały nr 753 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB opini pozytywna.  
 
Radny – PIOTR BORAWSKI  
Ja juŜ podnosiłem ta sprawę na posiedzeniu KPGiM, wtedy niestety 
pana prezydenta nie było, pani dyrektor Bierut wtedy chyba zabierała 
głos, jeŜeli dobrze pamiętam, w tej sprawie. JeŜeli chodzi o tą uchwałę, 
sama kwestia podniesienia kapitału zakładowego o te 300 tys., jeŜeli 
chodzi o ten konkretny projekt, to myślę, Ŝe nie budzi wątpliwości, bo jest 
to jednak projekt związany rzeczywiście z działalnością                                       
strefy ekonomicznej Parku Naukowo-Technologicznego. Natomiast moje 
zaskoczenie jest takie, Ŝe park Naukowo-Technologiczny po stronie 
swojej kosztowej ponosi szereg róŜnych takich działań, związanych 
właściwie nie stricte ze swoją działalnością, tak, organizuje koncerty, 
organizuje jakieś działania kulturalne, innego typu działania i jak sądzę, 
gdybyśmy się zagłębili bardziej w  część kosztową tych przedsięwzięć, to 
wyjdzie nam z tego, podejrzewam, ze to jest nawet kwota 
przewyŜszająca te 300 tys. zł, o którą dzisiaj podwyŜszamy kapitał 
zakładowy, w związku z tym moje pytanie, czy w sytuacji takiej, którą 
mamy w tej chwili, sytuacji budŜetowej, sytuacji kryzysowej, ograniczania 
wszelkich róŜnych wydatków bieŜących, czy nie jest zasadnym 
zwrócenie jednak uwagi na to, Ŝeby w jakiś inny sposób planować swój 
budŜet, takŜe jeŜeli mają zasadne projekty tego typu, z którymi dzisiaj 
pan prezydent do nas przychodzi, Ŝeby jednak angaŜować się w takiego 
typu projekty a nie jakieś działania poboczne, bo wydaje mi się, Ŝe 
instytucji kultury i takiego typu działań mamy wystarczającą ilość                 
w Gdańsku. Dziękuję serdecznie.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów jest za podjęciem?   

  za    -   31 
      przeciw    -     0 
      wstrzymało si ę   -     2 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXXIII/709/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale 
zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                  
w Sopocie 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu  
 

14). w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk 
(druk 739)  

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 739 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna.  
 
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI  
Panie przewodniczący, wysoka rado,  
wiadomo, Ŝe kaŜde świadczenie, które jest, tu akurat, jeśli chodzi                
o opłaty, podnoszone, boli, ale ja powiem tak, ja zresztą to mówiłem na 
KE, Ŝe do momentu podniesienia tego świadczenia mieliśmy dobra 
tendencję spadku procentowego udziału mieszkańców Gdańska, jeśli 
chodzi o tę usługę i to szło w bardzo fajnym kierunku, bo schodziliśmy 
juŜ poniŜej, moŜna powiedzieć, 17%, no właśnie i teraz nagle znowu 
kierunek w nieodpowiednią, Ŝe tak powiem  stronę i tu ubolewam, bo 
liczyłem na to, Ŝe tego typu podwyŜek opłat nie będzie, one będą 
skutkowały rocznie opłatą około 500 zł, rocznie. Tak, poniewaŜ, zaraz to 
powiem, właśnie ta newralgiczna jest dziewiąta i dziesiąta godzina, 
chociaŜ one proporcjonalnie rosną, tu się zgodzę, ale właśnie w tych 
dwóch godzinach najczęściej te dzieci są odbierane z przedszkola. Ten 
wzrost 40-paru złotych razy 11 miesięcy daje taką kwotę na wprost. 
Szkoda, bo to na pewno nie jest kierunek pro rodzinnej polityki miasta. 
Dziękuję i przepraszam.  
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Radny – WOJCIECH BŁASZKOWSKI  
Pani dyrektor, ja mam tylko takie pytanie, jakby pani mogła przedstawić 
nam, jeśli ma pani takie dane, jak wyglądają opłaty w innych duŜych 
miastach, od szóstej godziny wzwyŜ? 
 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
JeŜeli chodzi o duŜe miasta, to większość duŜych miast opłata kształtuje 
się od kwoty 2,70 do kwoty nawet 4,50, taka kwota jest w Szczecinie, 
Gdynia ma 3,20, jeśli chodzi o Warszawę, ma 4,20 w dzielnicach, Ŝe 
takk powiem najbliŜszych śródmieściu, w dzielnicach dalej oddalonych 
od śródmieścia od 3,00 do 3,50. Ostatnio rozmawiałam z Białymstokiem, 
Białystok ma 3,10. Tak to wygląda. Szanowni państwo, zostaliśmy 
troszeczkę zmuszeni, wzrost składki rentowej, jak i wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli, koszty mediów, wpływają na to, Ŝe wzrasta koszt utrzymania 
dziecka w przedszkolu, proszę pamiętać, Ŝe w przedszkolach 
niepublicznych równieŜ wzrastają koszty, bo miasto w 75% pokrywa 
koszt utrzymania placówek niepublicznych. Od roku 2009 z liczby 8 651 
dzieci, w tej chwili prawie 11 000 dzieci mamy w przedszkolach, to jest 
teŜ narastająca liczba. Natomiast jeŜeli chodzi o procentowy udział 
rodziców, w 2009 roku udział rodziców w kosztach utrzymania 
przedszkola wynosił prawie 26%,  roku 2012 18,1%, po tej podwyŜce 
koszty rodziców to 20% kosztów utrzymania przedszkola.  
 
Radny – WOJCIECH BŁASZKOWSKI  
Szanowni państwo, ja chciałem tylko powiedzieć, Ŝe gdybyśmy tę 
decyzję mieli podejmować w odosobnieniu, to znaczy bez Ŝadnych 
konsekwencji, na pewno kaŜdy z nas byłby przeciwny podwyŜkom, 
myślę jednak, Ŝe sprawa to ma trochę szerszy aspekt i decyzję tę naleŜy 
rozwaŜać w trochę szerszym kontekście. Dzisiaj podejmowaliśmy 
decyzję w sprawie budŜetu, jak wiemy, budŜet edukacyjny, duŜą część 
tego budŜetu edukacyjnego stanowią koszty osobowe, na które nie 
mamy wpływu, a przynajmniej nie mamy wielkiego wpływu, mamy 
nieznaczny wpływ. Nie chcielibyśmy na pewno takŜe redukować 
wydatków na remonty, modernizacje i inwestycje, tutaj były wręcz 
wnioski Ŝeby te wydatki zwiększyć. Gdybyśmy nie zdecydowali się na tę 
dzisiejszą podwyŜkę, prawdopodobnie skutkowało by to tym, Ŝe byśmy 
musieli ucinać budŜety, indywidualne budŜety placówek edukacyjnych,          
z których to wyposaŜane są placówki w sprzęt edukacyjny, czy                        
w przypadku przedszkola, zabawki. Myślę, Ŝe podstawą do podjęcia 
dzisiejszej decyzji powinna być odpowiedź na pytanie, czy chcemy 
utrzymywać przedszkola, czy opłaty za przedszkola stosunkowo niskie, 
takie, jak mamy, a na wyposaŜeniu przedszkola byłyby dwa jakieś stare 
misie, czy chcemy rzeczywiście budować czy tworzyć przedszkola 
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bardziej nowoczesne i wyposaŜone w sprzęt edukacyjny umoŜliwiający 
harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci uczęszczających do 
przedszkoli. Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 739?  
 

  za    -   21 
      przeciw    -     8 
      wstrzymało si ę   -     0 

 
Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXXIII/710/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 
Gdańsk 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu  
 
 

15).  w sprawie nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty" Zespołowi Szkół 
Specjalnych Nr 2      z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz 
nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej 
w skład tego zespołu (druk 746 + autopoprawka) 

 

REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 746 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Kto z pań i panów jest za 
podjęciem druku?  
 

  za    -   28 
      przeciw    -     0 
      wstrzymało si ę   -     3 
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Rada Miasta Gda ńska 

       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
 

Uchwał ę Nr XXXIII/711/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Zespołowi Szkół 
Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz 
nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
wchodzącej w skład tego zespołu 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu  
 

16). w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy                    
ul. Polanki 119 (druk 747)  

 

REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 747 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Kto z pań i panów radnych 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 XXXIII/712/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
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w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy                    
ul. Polanki 119 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu 
 

17). w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia 
Podstawowego  i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu (druk 748)  

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 748 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo.  KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji, kto za 
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 XXXIII/713/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia 
Podstawowego  i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu 
 

18). w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego                    
i Gimnazjalnego  Nr 30  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 
(druk 749)  

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 749 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, głosów w dyskusji nie ma, kto              
z pań i panów radnych 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 XXXIII/714/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia 
Podstawowego  i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu 
 

19). w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład 
Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1               
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 (druk 750)  

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 750 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, głosów w dyskusji 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 XXXIII/715/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład 
Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1                
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 23  do niniejszego protokołu 
 

20). w sprawie zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład                                          
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą              
w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 (druk 751) 

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 751 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, głosów nie ma. 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 XXXIII/716/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład 
Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1                
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 24  do niniejszego protokołu 
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21). w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom 
wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 (druk 752)  

 
REGINA BIAŁOUSÓW – Dyrektor Wydziału Edukacji  
Przedstawiła projekt uchwały nr 752 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, głosów nie ma. Kto z pań                     
i panów radnych 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 XXXIII/717/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom 
wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25  do niniejszego protokołu 
 
 

22). w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014"                                             
(druk 754 + autopoprawka)  

 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 754 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
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Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. 
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem 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 XXXIII/718/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny                   
i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014"                                              
 
Uchwała stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu 
 

23). w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska na rok 2013 (druk 762)  

 
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – przewodnicz ący Komisji 
Rewizyjnej  
Przedstawił projekt uchwały nr 762 zgodnie z załączonym 
uzasadnieniem.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG 
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych 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 XXXIII/719/12 
Rady Miasta Gda ńska  

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
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w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska na rok 2013 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 27  do niniejszego protokołu 
 
 
 

PUNKT 7 
 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I 
ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA  

 
 
 
 
Interpelacje stanowią załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 
Zapytania stanowią załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
 

PUNKT 8 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE  
 
 

Brak 
 
 
 
 
 
 

PUNKT 9 
 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący RMG   
Dziękuję bardzo. Zatem zakończyliśmy obrady sesji.  
 
 
   Obrady skończono o godzinie 12,50 
      
 
 

                           Przewodniczący 
                         Rady Miasta Gdańska 

 
 

                           Bogdan Oleszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
na podstawie zapisu w formie cyfrowej  
Inspektor BRMG 
 
 
 
Anna Muszyńska  
 


