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PROTOKÓŁ NR XXXII/2012 
 

z XXXII sesji RADY MIASTA GDA ŃSKA, 

która odbyła si ę w dniu 29 listopada 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 
Witam serdecznie na XXXII sesja Rady Miasta Gdańska wszystkich 
przybyłych państwa radnych, prezydentów. Niestety niema Prezydenta 
Pawła Adamowicza bo rozchorował się i musi się hospitalizować. 
Witamy przedstawicieli MOPR, którzy będą dzisiaj nam mówili o swojej 
inicjatywie.  
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie  do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy obowiązującej na 
terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług świadczonych przez Saur 
Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia            
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk 738) 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie  z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty                           
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 
734) – pkt 4, ppkt 27; 
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Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie  z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości                
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 
737) – pkt 4, ppkt 30; 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie  z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości                              
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(druk 736) – pkt 4, ppkt 29; 
 
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie        
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody                   
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk 740);  

 
Wpłynęły autopoprawki  do druków: 
 
- druk 708 – pkt 4 ppkt   5  
- druk 704 – pkt 4 ppkt 22 
- druk 733 – pkt 4 ppkt 26 
- druk 692 – pkt 4 ppkt 37 
- druk 693 – pkt 4 ppkt 38 
- druk 695 – pkt 4 ppkt 39 
 
 
 
Proszę państwa głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy obowiązującej                     
na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług świadczonych przez 
Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk 738). 
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem druku pod dzisiejsze 
obrady?  

 
Za    -     4 

      przeciw    -   28   
      wstrzymało si ę   -     1 
        
 

    Rada Miasta Gda ńska 
      w głosowaniu  n i e   p r z y j ę ł a  
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Teraz druk 740 w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym. Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem druku 
740 pod dzisiejsze obrady?  

 
Za    -    23 

      przeciw    -      8   
      wstrzymało si ę   -      3 
        

    Rada Miasta Gda ńska 
                 w głosowaniu  p r z y j ę ł a 
 
To będzie pkt 3A. 
 
 
 
Porządek sesji:  
 
1. Sprawy regulaminowe 
      - otwarcie sesji 
 
2. Komunikaty: 
     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
     - Komisje Rady Miasta Gdańska, 
     - Prezydent Miasta Gdańska: 
 
„Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce No Ŝnej EURO 2012”                                   
 
- ref. Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; 
 
„Informacja na temat rozstrzygni ęcia konkursu urbanistyczno                                       
– architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Gro dziska                       
na Ołowiank ę przez rzek ę Motław ę”  
 
 - ref. Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska; 
 

3. Oświadczenia Klubów Radnych 

 

3A. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy               

z radnym (druk 740); 
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4. Uchwały: 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 727 + autopoprawka)  

 
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2012 

rok (druk 728 + autopoprawka)  
 
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej                        
w mieście Gdańsku (druk 650);  

 
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz 
aleją gen. Józefa Hallera  w mieście Gdańsku (druk 702);  

 
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 708 
+ autopoprawka);  

 
6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 701);  
 
7) w sprawie nadania nazwy ulicy (Bieszkowicka) (druk 705);  
 
8) w sprawie nadania nazwy ulicy (gen. ElŜbiety Zawackiej) (druk 706);  
 
9) w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 

700); 
 
10) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 707);  
 
11) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Klubu śak za rok 2012 (druk 716);  
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12) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 
finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2012 (druk 717);  

 
13) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2012 (druk 718);  
 
14) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2012 (druk 
719); 

 
15) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012 (druk 720);  
 
16) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2012 (druk 721);  
 
17) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2012 (druk 722);  
 
18) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2012 (druk 723);  
 

19) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 
finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum 
Gedanensis" za rok 2012 (druk 724);  

 
20) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 725);  
 

21) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 
finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2012 (druk 726);  

 
22) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 

na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania 
opłat (druk 704) + autopoprawka;  
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23) w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańsk na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (druk 730); 

 
24) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 731); 
 

25) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                   
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                       
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (druk 732); 
 

26) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Gdańska (druk 733); 
 

27) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy (druk 734); ZDJ ĘTY 
 

28) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi                     
na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne (druk 735);  
 

29) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                                 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 736); ZDJ ĘTY 
 

30) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 737); ZDJ ĘTY 
 

31) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia 
Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, 
Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, 
Gminą śukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań 
publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 711);  
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32) w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno - Rodzinnemu                       
- jednostce budŜetowej (druk 712);  
 

33)  w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola 
Olgierda Borchardta placówce interwencyjnej (druk 713);  
 

34) w sprawie nadania statutu Gdańskim Domom Dla Dzieci - jednostce 
budŜetowej (druk 714);  
 

35) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu domowi pomocy 
społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 715);  
 

36) w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 
Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684);  
 

37) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692) + 
autopoprawka; 
 

38) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693) + autopoprawka; 
 

39) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695) + autopoprawka; 
 

40) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia  
26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone 
będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2012 roku (druk 729);  

 
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Pre zydenta Miasta.  
6. Wnioski, o świadczenia osobiste.  
7. Zakończenie obrad.  
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PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY  
 

 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Proszę państwa w pokoju 207 znajduje się Raport o Stanie Środowiska 
w Województwie Pomorskim w 2011 roku – (załącznik nr 2                             
do niniejszego protokołu) Jeden egzemplarz dostała Komisja Rozwoju 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.  
W związku z pismami z jednostek pomocniczych, przypominam państwu  
o dyŜurach. Proszę o ustalenie spotkań, zwłaszcza Okręgu nr 1,                    
ale myślę, ze dotyczy to wszystkich, a jeśli nie moŜemy być na dyŜurach, 
równieŜ taka informację o odwołanym dyŜurze dawać.  
Bardzo proszę teraz przedstawicieli MOPR, jest pani Dyrektor MOPR 
pani Janinę Liedtke - Jarema, jest z nami pani Monika Ostrowska, pani 
Magdalena Theus i pani Dagmara Sowińska. Panie opowiedzą o swojej 
akcji „KaŜdy moŜe pomóc”.  
 
MONIKA OSTROWSKA i MAGDALENA THEUS – MOPR w Gda ńsku  
Przedstawiły projekt „KaŜdy MoŜe Pomóc”. Prezentacja stanowi 
załącznik nr 3  d niniejszego protokołu. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo przechodzimy teraz                      
do Komunikatów Komisji jeśli są. Nie ma. Komunikaty Prezydenta i mamy 
tutaj informację w sprawie „Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce 
NoŜnej EURO 2012”, pan Prezydent Andrzej Bojanowski Zastępca. 
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawił w formie prezentacji „Podsumowanie kosztów i oszacowanie 
korzyści z organizacji turnieju UEFA EURO 2012 Gdańsk” – załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Oddam głos Przewodniczącemu Komisji Sportu                   
i Turystyki panu Mirosławowi Zdanowiczowi. 
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ  
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Dziękuję bardzo panie Przewodniczący. To co usłyszeliśmy tutaj,                       
to naprawdę dowodzi jeszcze raz jak po przez sport moŜna promować 
miasto, region, metropolie i nikt nie moŜe teraz powiedzieć, ze to są 
nakłady wyrzucone. Zwracam się do pana Przewodniczącego w imieniu 
Komisji o podziękowanie dla osób, które miały na to wpływ. Oficjalne 
podziękowanie takie, nie to, Ŝe brawami. MoŜe nie rzeczowe, ale w formie 
dyplomu, czegoś, jakiegoś wyróŜnienia osoby, które miały wkład                 
w organizacje i przeprowadzenie Euro 2012, chodzi mi o Dyrektora 
Trojanowskiego, o Wejnera, o pana Prezydenta Bojanowskiego. To jednak 
jest wyczyn, który wchodzi na stałe w kroniki w ogóle sportu, ale następny 
nasz start o jakąkolwiek imprezę rangi światowej to juŜ za nami stoi Euro 
2012 i trzeba sobie zdać z tego sprawę i o to wnoszę. Dziękuję bardzo.     
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Pewnie tak, wszystkim tym, którzy pracowali, a którzy są na sali. 
Widzę są dyrektorzy z Wydziału Sportu, takŜe myślę, ze wszystkim tym 
naleŜy się, bo to była cięŜka praca i pewnie w domu mało bywali w tym 
okresie. I samo przygotowanie, ale i mistrzostwa, które się działy, ja ich 
ciągle widziałem jak nie w Strefie Kibica to gdzieś blisko stadionu cały czas 
pracowali. Rzeczywiście podziękowania tu w imieniu Rady, jak pan 
przewodniczący Zdanowicz, ja równieŜ się przyłączam, ja myślę,               
Ŝe równieŜ wszyscy radni się przyłączą. Podziękowania dla tych 
wszystkich, którzy pracowali, Ŝeby nasze miasto tak dobrze wypadło w 
sensie organizacyjnym jak wypadło i tak spokojnie odbywało się wszystko. 
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili.  
Jeszcze zgłasza się pan radny Wiesław Kamiński. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI  
Ja słuchając wiceprezydenta tak się zastanawiałem, czy on ma poczucie 
winy, ze to Euro się odbywa? Tak nas chciał koniecznie przekonać do tego, 
ze to był dobry pomysł, ze nie rozumiem. Tym bardziej, ze nikt nigdy nie 
negował Euro. Co więcej, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości zapadła 
decyzja, aby Euro odbywało się w Polsce. To była decyzja polityczna i 
szkoda, Ŝe przed ta decyzją polityczną nie zrobiono biznesplanu. Dzisiaj 
twierdzenie o jakichś tam kosztach następczych ma pewna wartość 
zarządczą, ale zupełnie nie jest zrozumiałe, dlaczego ten dokument, który 
ma pewna wartość zarządczą, który moŜe pokazywać słabe strony 
organizacyjne i być na przyszłość przy masowych imprezach, przy 
organizacji wykorzystane. Dzisiaj jest wykorzystywane jako narzędzie 
propagandy, nie wiem propagandy po co i dlaczego. I jeszcze na jedno 
zwrócić uwagę kończąc. Nie neguje tych liczb ani zasadności Euro 2012, 
chce zwrócić uwagę, ze niestety jak się patrzy na wykonanie dochodów 
Miasta Gdańska za 10 miesięcy, to wykonanie dochodów od osób 
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fizycznych jest na poziomie tylko około 60%, a jeŜeli chodzi o dochody od 
osób prawnych około 70%. Niestety okazuje się w tych liczbach 
bezwzględnych, ze ten wpływ Euro na dochody mieszkańców i firm jest 
duŜo, duŜo niŜszy niŜ oczekiwano.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Dziękuję panie Przewodniczący. Ja rozumiem logikę, jeśli tu moŜna mówić 
o logice języka sukcesu, ale prosiłabym pana Prezydenta, Ŝeby pan 
pewnych granic nie przekraczał. Po pierwsze, jeśli twierdzi pan, ze ponad 
700 mln złotych miasto Gdańsk pozyskało na inwestycje tylko dlatego, Ŝe 
były one niezbędne aby zorganizować Euro w Gdańsku, to jest to ten jeden 
most dalej, bo to jest smutne, a nie zadawalające, bo oznacza to, Ŝe rząd 
się kieruje emocjami nie rozumem. Te przeszło 700 mln na inwestycje 
drogowe panie Prezydencie potrzebne jest na przykład po to aby zwiększyć 
moc przerobową na przykład portu gdańskiego prawda? I dobrze by było, 
Ŝeby się w tej logice kierować równieŜ takimi przesłankami. To nie jest 
zadowalająca informacja, bo ona dowodzi, ze moŜna akcyjnie decydować o 
rozdysponowaniu inwestycji i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa 
Deloitte pisze, ze mamy do budŜetu Gdańska ewidentne wpływy panie 
Prezydencie podatkowe, otóŜ nie mamy. To jest stwierdzenie w raporcie 
przygotowanym, rozumiem za pieniądze, bo nie za darmo. Przewidywane 
wykonanie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych to 552 mln 
złotych, a plan na 2012 zakładał 8% dynamikę wzrostu podatków właśnie w 
związku z organizacją Euro, to były słowa uzasadnienie pana Prezydenta 
do ustawy budŜetowej. Ten plan wynosił 563 mln, przypominam, mamy 552 
mln podatku dochodowego. Jeśli nawet przyjąć pańskie rozumowanie, Ŝe 
koszt budowy stadiony – 708 mln i 30,5 mln koszty organizacyjne, 
przyniosły w efekcie, czy przyniosą zwiększony ruch turystyczny, bo jest to 
pańska teza i teza Deloitte, no to naleŜy zastanowić się czy za 730 mln 
złotych tych turystów przyjedzie tyle, Ŝe w istocie moŜemy mówić tutaj                    
o rozwoju gospodarczym Gdańska. Deloitte przewiduje, a właściwie 
przekazuje, Ŝe 80 tys. turystów, którzy przyjechali do Gdańska stwierdziło, 
iŜ w ciągu 3 lat odwiedzą ten Gdańsk z 310, to znaczy 27 tys. rocznie. Czy 
to jest duŜo czy mało za 730 mln? Pozostawiam ocenę panu. Średnio 
odwiedza Gdańsk w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień 2,5 mln turystów. 
Czy 27 tys. rocznie to jest duŜo za 730 mln czy mało? I jeśliby uŜywać tego 
samego jezyka co pan, to moŜna by zadać pytanie. Jeśli korzyści z 
organizacji Euro wynoszą ogólnie 1 mld 800 mln toczy to oznacza, ze skoro 
Gdańsk zarobił tyle pieniędzy na tej imprezie to juŜ nie będzie podwyŜszał 
Ŝadnych opłat lokalnych i Ŝadnych podatków?   
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo ja tylko chcę zwrócić na jedna rzecz 
uwagę, ze nie mamy dyskusji. Jeśli sa jakieś krótkie pytania wyjaśniające to 
bardzo proszę. Pan przewodniczący Krupa. 
 
Radny MACIEJ KRUPA  
Bardzo dziękuję panie przewodniczący za przywołanie mnie do porządku. 
Zdyscyplinował mnie pan, nie będę dyskutował z Jolantą Banach.  
 
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ  
Chyba teŜ muszę wziąć sobie do serca to pana przywołanie do porządku, 
ale powiem szczerze, ze do zabrania głosu zainspirowała mnie demagogia 
zarówno Wiesława Kamińskiego jak i Jolanty Banach. Wiec powiem tylko 
jedno zdanie. Drogi Wiesławie, ja rozumiem, ze ty juŜ z partia Prawo                    
i Sprawiedliwość masz niewiele wspólnego natomiast decyzja polityczna o 
tym, Ŝeby w Polsce organizować Euro zapadła za rządów PiS i wtedy to 
samorządy, które zdecydowały się podjąć to wyzwanie, podnieść rękawicę 
zostały zupełnie same. Rząd postanowił wtedy właśnie tylko i wyłącznie o 
finansowaniu budowy Stadionu Narodowego. To, ze później to się zmieniło 
po zmianie rządów w 2007 roku moŜe świadczyć tylko o odpowiedzialności 
rządu Donalda Tuska i chciałabym, Ŝebyś o tym teŜ pamiętał. Dziękuję. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI  
Jeszcze raz powtórzę, Ŝe nie rozumiem, Ŝe z poŜytecznego dokumentu, 
który moŜe mieć pewne znaczenie przy organizowaniu na przyszłość 
duŜych imprez masowych i będzie miał pewne znaczenie zarządcze, 
robicie taką propagandę. Zupełnie niepotrzebną, bo nikt nie negował Euro. 
To była decyzja polityczna i korzyści liczone materialne miały wtórne 
znaczenie. W związku z powyŜszym po prostu nie chce mi się dalej 
polemizować z państwem radnymi, uwaŜam, Ŝe celnie zauwaŜyła i 
potwierdziła moje spostrzeŜenie pani radna Banach, ze niestety jeŜeli 
chodzi o dochody od osób fizycznych i od osób prawnych i słusznie 
powiedziała, Ŝe to było teŜ jednym z uzasadnień, przyjęcia poziomu 
dochodów i dynamiki dochodów w Gdańsku właśnie Euro, no po prostu są 
bardzo źle wykonane co mnie martwi. Dziękuję bardzo. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Wywołała mnie tutaj pani Dulkiewicz do wypowiedzi. Ja w tym wypadku 
wypraszam sobie pojecie i słowo demagogia poniewaŜ podałam liczby, 
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które dotyczą wpływów od podatków dochodowych, nie mówię o podatku 
dochodowym od osób prawnych, tutaj mamy do czynienia ze 
spektakularnym wydarzeniem jeśli chodzi o głównego donatora, ale 
uzasadnienie do budŜetu wskazywało na korzyści z Euro. Nie osiągnęliśmy 
ich. Podsumowując. Moja opinia jest opinią krytyczną. Wydaliśmy duŜo 
pieniędzy, korzyści są bardzo względne, miękkie i Inie wiadomo czy nie 
będą nas kosztowały jeszcze więcej i nie wiemy jaka jest perspektywa 
utrzymania stadionu.  
 
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Panie Przewodniczący, państwo radni. Przedstawiliśmy raport jest źle, 
gdybyśmy nie przedstawili raportu byłoby jeszcze gorzej. Nie wiem co jest 
lepsze, co jest gorsze. Po to poprosiliśmy kogoś niezaleŜnego, ja się po 
prostu w 100% spodziewałem takich reakcji, dlatego miedzy innymi Miast 
Gdańsk było bardzo mocno naciskającym w Warszawie, Ŝeby powstał 
raport niezaleŜny, za który nawet zapłacimy, ale Ŝeby był niezaleŜny. Za 
raporty się płaci. Siada ekspert i za to mu się płaci, ze spędza godziny 
przeliczając cyfry i liczby, no tak to juŜ się po prostu dzieje na świecie. Sam 
bardzo mocno nalegałem, Ŝeby to było sporządzone przez niezaleŜnych 
ludzi, bo wiedziałem, ze gdybyśmy to zrobili sami, a teŜ bylibyśmy w stanie 
tai raport wykonać, to proszę mi Wierzyc generalnie byłoby jeszcze gorzej. 
Natomiast ja powiem dlaczego prezentowaliśmy te dane, to do pana 
Kamińskiego, dlatego, Ŝebyście państwo mieli teŜ wiedzę. Bo to nie 
chodziło o demagogię. Ja osobiście mogę powiedzieć szczerze, tak jestem 
dumny z tego i jestem wdzięczny Prezydentowi Adamowiczowi i państwu 
równieŜ, Ŝe daliście mi szansę zarządzać tym projektem, Ŝe z punktu 
wiedzenia Gdańska z ludźmi typu Zbyszek Wejnar, Joasia Plińska i wielu, 
wielu ludzi, mogliśmy spełnić właściwie nasze marzenia, nie dostając za to 
nic więcej. Nie dostając za to wielkich nagród, ale dziękujemy za 
podziękowania, bo jesteśmy z tego dumni, naprawdę, to był dla nas honor 
być tymi ludźmi, którzy byli za to odpowiedzialni w Gdańsku. I bardzo 
państwu za to dziękujemy. Natomiast tak juŜ uszczegóławiając, to aplikacja 
o Euro to nie była nasza aplikacja. To była aplikacja PZPN, wraz ze 
związkiem ukraińskim i to oni zaaplikowali. Ci dwaj panowie Listkiewicz i 
Surkis podpisali porozumienie w 2003 roku. W 2004 roku brutalnie mówiąc 
jeszcze za rządu takiego upadającego SLD premier Belka dał gwarancje 
pod tą aplikację. Dopiero później gdy potoczyły się fakty, zostaliśmy 
wybrani, to nastąpiły pewne procesy. I teŜ warto wspomnieć, Ŝe na 
przełomie 2006/2007 Gdańsk na przykład tracił z listy indykatywnej w ogóle 
Trasę Sucharskiego z tunelem, potem nagle w wielkiej euforii wracał, ale 
bez dodatkowych pieniędzy. Więc wszędzie zawsze są gry, ja to wszystko 
rozumiem, ale tu się nie zgadzam z panią Banach, Ŝe tu jest demagogia, o 
której tu mówimy, to są rzeczywiste dane i to są fakty. Nie ma nic w tym 
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złego, taki jest świat, Ŝe impulsy czasami kierują naszymi decyzjami i 
bardzo dobrze, Ŝe zdecydowaliśmy się nie tylko politycznie, ale teŜ z wizją 
Prezydenta Adamowicza na to, Ŝeby zaaplikować na te Euro, bo dzięki 
temu daliśmy sobie szansę. Gdybyśmy nie zaaplikowali, to byśmy sobie nie 
dali szansy. I moŜe byśmy Sucharskiego wybudowali, ale tak jak mówię 
Słowackiego juŜ byśmy nie wybudowali, bo nikt by nie przekazał tych 
środków na budowę ulicy Słowackiego. Takie jest Ŝycie. Tak samo smutno 
było za rządu SLD kiedy dostaliśmy tylko na 3 projekty w Gdańsku a nie na 
33, tak się dzieli pieniądze, to są pieniądze europejskie, na tym polegają 
listy indykatywne. Gdyby wszystko było w konkursach, wtedy moglibyśmy 
oceniać czy jest lepiej czy jest gorzej. Wiec ja uwaŜam osobiście, Ŝe to był 
bardzo dobry wybór. Myślę, Ŝe państwo tez powinniście poczuć trochę 
radości z tego, ze udało nam się ten projekt wspólnie przeprowadzić i 
pozyskać bardzo duŜo pieniędzy właśnie dla Portu, dla jego rozwoju 
miedzy innymi. Gdybyśmy niemieli Portu pewnie nam by się to nie udało. 
Dziękuję bardzo. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Tutaj się śpieszą inni, a wiem, ze maja napięty plan. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zabierali głos, ale niezaleŜnie od tych 
krytycznych uwaŜam, Ŝe to był sukces Gdańska Panie Dyrektorze Wejnar 
na pana ręce równieŜ wielkie podziękowania wszystkim tym, którzy brali w 
tym udział. Dziękujemy bardzo. Teraz następny punkt w komunikatach, pan 
Prezydent Bielawski. 
 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawił prezentację na temat rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno                                       
– architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Grodziska na Ołowiankę 
przez rzekę Motławę – załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo panie prezydencie. Pani radna Jolanta Banach ma 
pytanie, bardzo proszę. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie Prezydencie, jak często będzie otwierany most dla ruchu 
wodnego?  
 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Będzie otwierany w zaleŜności od potrzeb. Połowę roku, on w zasadzie 
będzie opuszczony, dlatego, Ŝe przez pół roku nie będą się odbywały 
Ŝadne rejsy, które maja charakter regularny, czy tez wymagają dostępu 
do określonych akwenów. Ale w tego typu przedsięwzięciach, wszyscy 
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korzystający z toru wodnego posługują się czymś takim jak locja, która 
opisuje zasady funkcjonowania określonych torów wodnych i kaŜdy 
pływający po porcie ma zasób informacji, w jaki sposób się podchodzi do 
takiego elementu, oczekuje w jakich godzinach jest to otwarte, bądź w 
sytuacjach kiedy będzie to konieczne jak wygląda procedura, by to 
otworzyć. TakŜe będzie regulamin, który to ostatecznie określi. W tej 
chwili nie wiem, nie umiem tego powiedzieć.      
 
Radna JOLANTA BANACH  
Jakby pan potrafił jednak powiedzieć, bo protestują niektóre związki 
Ŝeglarskie i niektóre stowarzyszenia i organizacje, ze względu na 
niepewność co do moŜliwości płynnego ruchu wodnego. Jakby pan mógł 
jednak zadeklarować jak często i w jaki sposób.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Ja mogę pomóc tutaj Prezydentowi i powiedzieć jak to w  stoczni 
wygląda. W stoczni taki most funkcjonuje w ten sposób, Ŝe są trzy 
godziny czy dwie takie podane, natomiast w zaleŜności od potrzeb, ale 
równieŜ jak jakieś firmy potrzebują nagle, to nie jest tak, Ŝe mogą sobie 
otwierać w kaŜdej sytuacji, mogą, ale kosztuje. Czyli tez taki regulamin 
jest w stoczni, Ŝe jeśli jakaś firma potrzebuje przepłynąć nagle to musi za 
to zapłacić.  
 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Te protesty oczywiście były nam znane, ale proszę zwrócić uwagę, Ŝe 
członkiem jury był kap. Wąsowicz, dla którego temat kładki jako 
przeszkody nie istnieje. Bo faktycznie biorąc pod uwagę wszystkie porty 
czy to w Holandii czy w Danii, po prostu nie stanowi to problemu a 
porusza się po takich akwenach w zgodzie z locją. Czyli tymi zasadami, 
które w takim dokumencie są określone i one wyraźnie mówią w jakich 
godzinach co funkcjonuje i dlaczego. Najlepszym przykładem jest szlak 
śródlądowy łączący Elbląg z Ostródą, gdzie po drodze są tzw. pochylnie, 
one są czynne tylko w sezonie letnim i to od godz. 9 do 16. To oznacza, 
Ŝe jak się przypłynie 5 min po 16, bądź po 16 jest się miedzy pochylniami 
to się czeka do następnego dnia, ale to nie jest przeszkoda, to jest 
naturalna rzecz.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Pan radny Wiecki. Krótkie pytania, bo nie mamy dyskusji.  
 
Radny KRZYSZTOF WIECKI  
Panie Prezydencie wiadomo jaki jest czas, natomiast jeszcze chciałem 
się zapytać bo wspomniał pan tutaj o wykluczeniu jednego z członków 
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komisji, dlaczego nie pokusiliście się o dokooptowanie do tej komisji 
właśnie ze strony konserwatorów? To trzeba teŜ będzie uzgodnić z 
urzędem konserwatora zabytków.  
 
 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Po pierwsze warunki konkursu zawierały bardzo ścisłe wytyczne 
konserwatorskie i zasadność udziału konserwatora była wtedy, kiedy 
członkiem jury był Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dlatego był 
ówczesny Wojewódzko Konserwator Zabytków zaproszony do grona 
jury. Z chwila jego odwołania nie powołano nowego, nie było nowego 
konserwatora  w związku z  tym nie było nikogo kogo moŜna byłoby do 
tego grona zaprosić. PoniewaŜ nowy konserwator był powołany z datą 2 
listopada, a faktycznie objął swoje obowiązki gdzieś tam zaraz po 
niedzieli.  

 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja tylko bardzo proszę, aby zwrócić uwagę na to, aby ta kładka, której 
jestem zwolennikiem, no jednak była jak najmniej uciąŜliwa dla Ŝeglarzy                     
i wszystkich tych, którzy pływają, wpływają, bo to teŜ dodaje kolorytu 
miastu. Wiec bardzo proszę o bardzo powaŜne uczulenie i 
przypilnowanie łatwości wpływania w związku z budowa tej kładki.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękujemy bardzo panie Prezydencie za przedstawienie nam tej wizji 
kładki. Więcej komunikatów nie ma. Przechodzimy do oświadczeń 
klubowych. 

 
 

PUNKT 3 
 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH  
 
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewod. Klubu Radnych PiS  
Panie Przewodniczący, wysoka rado. Chciałbym serdecznie 
podziękować panu Prezydentowi Bojanowskiemu za prezentację tych 
raportów. Dzisiaj do nas dotarły więc szczegółowo je przeanalizujemy     
z największą przyjemnością i uwagą i się do nich odniesiemy.                         
Po wystąpieniu Prezydenta Bojanowskiego, chciałbym powiedzieć, Ŝe 
teraz rozumiem bardziej, dlaczego przy okazji wszystkich podwyŜek czy 
zmian opłat lokalnych zawsze nasi urzędnicy miejscy odnoszą się do 
Białegostoku. Z raportu i z wystąpienie Prezydenta Bojanowskiego 
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moŜemy to konkludować znanym białostockim powiedzeniem „gdyby nie 
stadion i nie Euro, nie byłoby niczego”. TakŜe bardzo dziękuję. 
Chciałbym teŜ podziękować koleŜankom i kolegom z Platformy 
Obywatelskiej, Ŝe zechcieli się jeszcze raz pochylić nad kwestią „ustawy 
śmieciowej” i jeszcze raz przeanalizują ten problem. Chciałbym 
powiedzieć, Ŝe problem „ustawy śmieciowej”, która wchodzi w lipcu 
przyszłego roku wziął się z  tego, Ŝe dochodziło do wielu patologii z tym 
związanych, dzikie wysypiska, nielegalne wysypiska, wywoŜenie śmieci 
do lasu, palenie odpadów komunalnych w piecach. Chciałbym tutaj w 
tym miejscu teŜ zaapelować i podkreślić, Ŝe źródłem tych patologii 
bynajmniej nie byli mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych czy 
mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych. Bo oni takich moŜliwości nie 
mieli i takich patologii nie uskuteczniali. Dlatego teŜ w wyniku tej reformy, 
byłoby wielkim błędem gdyby z kolei beneficjentami byli ci nieuczciwi 
mieszkańcy, którzy takie niecne praktyki stosowali a konsekwencje tego 
ponosili niekoniecznie najbardziej zasobni mieszkańcy wspólnot czy 
spółdzielni mieszkaniowych. I chciałbym przejść do trzeciej kwestii, która 
dzisiaj jest dość bulwersująca na tej sesji, mianowicie wniosku o 
wyraŜenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Wiesławem 
Kamińskim. 26 września tego roku wpłynął wniosek podpisany przez 
działacza Platformy Obywatelskiej w Radomiu, pełniącego obowiązki 
Prezesa ARiMR. Pozwolicie państwo, Ŝe zacytuje wstęp tego wniosku: 
„w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, wnoszę o wyraŜenie zgody na wypowiedzenie umowy o pracę 
na podstawie art. 30 §1 pkt 2 KP radnemu panu Wiesławowi 
Kamińskiemu zatrudnionemu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Kontroli 
Wewnętrznej” OtóŜ pan Banaszkiewicz skalda taki wniosek w związku z 
publikacją statutu gminy, bo art. 22 ust. 2 ustawy, która cytował właśnie 
tego dotyczy. Nie odnoszę się do argumentacji, uzasadnienia tego 
wniosku bo on ma charakter pomówień i nie ma nad czym się 
zastanawiać. Wnioskodawca, jakim jest komisja, która złoŜyła taki 
wniosek dzisiaj w projekcie uchwały idzie znacznie dalej, bo nie 
wnioskuje o zwolnienie Wiesława Kamińskiego z konkretnego 
stanowiska, tylko generalnie wyraŜa zgodę na rozwiązanie umowy 
jakiejkolwiek w ARiMR z tego moŜna wnieść, ze Wiesław Kamiński wolą 
Radnych Gdańska nie moŜe pełnić nawet funkcji portiera. Ale chciałbym 
państwu zacytować kilka faktów: „Szef gdańskich radnych PO Wiesław 
Kamiński zaskoczył wszystkich, składając rezygnację z zajmowanego 
stanowiska. Na odchodne oskarŜył Donalda Tuska o ręczne sterowanie 
partią w samorządzie. W poniedziałek do radnych rządzącej Gdańskiem 
Platformy trafił list, w którym szef ich klubu informuje o rezygnacji. 
"UwaŜam, Ŝe sposób zarządzania partią przez przewodniczącego 
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Donalda Tuska jest autorytarny, a PO upodabnia się do formacji 
politycznej scentralizowanej, opartej na całkowicie podporządkowanym 
aparacie partyjnym" Gazeta wyborcza 27 września 2004. 
„Wyrzucenia radnego Wiesława Kamińskiego z Platformy Obywatelskiej 
domaga się jej pomorski sekretarz Krzysztof Lisek. Wniosek w tej 
sprawie trafił juŜ do sądu koleŜeńskiego. - Wiesław Kamiński                           
w niedopuszczalny sposób dyskredytuje przewodniczącego Donalda 
Tuska, obraŜa kolegów radnych i sąd koleŜeński. To działanie na szkodę 
całej naszej partii - tłumaczy Lisek” Gazeta Wyborcza 29 wrzesień 2004. 
„Gdański radny Wiesław Kamiński, który oskarŜył Donalda Tuska                    
o kłamstwo w reklamówce wyborczej dotyczącej malowania                        
i remontowania kominów fabrycznych, został ukarany” Gazeta Wyborcza 
19 sierpnia 2005. 
„Zamknięta Zbrojownia to bariera utrudniająca korzystanie z uroków 
Głównego Miasta - uwaŜa Wiesław Kamiński, szef klubu PiS w gdańskiej 
radzie miasta. PiS wystosował wczoraj apel do władz Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, właściciela obiektu oraz prezydenta Gdańska                
o współpracę przy oŜywienia zabytku i umoŜliwienie choćby przejścia 
przez obiekt” Gazeta Wyborcza 21 grudnia 2010. 
„Wiesław Kamiński, szef klubu PiS: - Zakwestionowane przepisy przez 
rzecznika Praw Obywatelskich pokazują niekompetencję rządzących 
Gdańskiem, ale to przecieŜ Ŝadna nowość. Dowodów na niekompetencję 
dostarczają nam media średnio raz na dwa tygodnie - chociaŜby 
przypomnieć wiadomość z przed dwóch dni o niedokończeniu na czas 
budowy stadionu , tym samym przeniesieniu meczu Polska - Francja do 
Warszawy.” Gazeta Wyborcza 26 maja 2011.              
„Domagaliśmy się kompleksowego planu, docelowego modelu 
szkolnictwa w Gdańsku - mówi Wiesław Kamiński, szef klubu radnych 
PiS w gdańskiej radzie miasta. - Do dnia dzisiejszego go nie 
otrzymaliśmy. Padały zapewnienia, Ŝe nie planuje się zwolnień 
nauczycieli. Nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice zostali zaskoczeni 
propozycjami likwidacji szkół. My teŜ uwaŜamy, Ŝe mamy do czynienia             
z kpiną, a nie przemyślanym zarządzaniem. W ubiegłym roku mieliśmy 
jedne z gorszych wyników w trakcie egzaminów zawodowych. To powód 
był likwidować szkoły?.” Gazeta Wyborcza 30 czerwca 2011.               
„Gdański magistrat konsekwentnie odmawia upublicznienia umowy, jaką 
gmina podpisała ze spółką Polnord na zagospodarowanie Wyspy 
Spichrzów. Ujawnienia domaga się teraz gdański radny, a specjaliści nie 
mają wątpliwości: - Odmowa jest sprzeczna z prawem. - Obserwując 
takie postępowanie urzędników, moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe Gdańsk 
naleŜy do nich, a nie do mieszkańców - mówi Wiesław Kamiński, radny 
PiS.” Gazeta Wyborcza 23 stycznia 2012. 
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„Wiesław Kamiński, przewodniczący gdańskiego klubu radnych PiS, 
wystosował pismo do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 
Krytykuje w nim finansowanie przez miasto wyprawy Jana Lisewskiego 
oraz pomysł zrekonstruowania bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej                     
i ponownego nadania jej im. Lenina.” Gazeta Wyborcza 14 marca 2012. 
”Samorządowe Kolegium Odwoławcze krytycznie oceniło decyzję 
Prezydenta Gdańska, który zataił umowę miasta na zagospodarowanie 
Wyspy Spichrzów. - Ta sprawa ma wymiar nie tylko prawny, ale teŜ 
społeczny - ocenia gdański radny Wiesław Kamiński.” Gazeta Wyborcza 
21 maja 2012. 
„Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta 
Miasta Gdańska, który zataił umowę miasta na zagospodarowanie 
Wyspy Spichrzów. - Prezydent Paweł Adamowicz powinien juŜ 
zakończyć ten kompromitujący spór, skutkujący uchylaniem jego decyzji 
i po prostu pokazać, czy odpowiednio zabezpieczył interesy miasta - 
komentuje radny PiS Wiesław Kamiński, który domaga się odtajnienia 
umowy z Polnordem.” Gazeta Wyborcza 6 sierpnia 2012. 
TakŜe drodzy radni, mam nadzieję, Ŝe to jest rzeczywiste i prawdziwe 
uzasadnienie wniosku działacza Platformy Obywatelskiej z Radomia. 
Dziękuję bardzo. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Klub PO nie zabiera głosu, nie. Dziękuję. Szanowni 
państwo przechodzimy do druku 740. I poproszę o zreferowanie najpierw 
tego projektu. Oddam głos panu radnemu Skwierawskiemu. 
 
 
 
 

PUNKT 3 A 
 

Uchwała w sprawie wyra Ŝenia zgody na rozwi ązanie stosunku pracy               

z radnym (druk 740);  

 
 
 
Radny MARCIN SKWIERAWSKI – Przewod. Komisji Samorz ądu                
i Ładu Publicznego  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Pan radny Wiesław Kamiński. 
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Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Szanowni państwo, poniewaŜ jestem pomówiony, mam nadzieję,                  
Ŝe będę mógł szeroko ustosunkować się do tego wniosku. To ma 
charakter publiczny dlatego nie moŜna pozostawić tego bez komentarza 
i bez uzasadnienia. To co się dzieje dzisiaj na tej  sali  obrazuje  jak                 
w pigułce stan w jakim znajduje się nasz kraj. Pokazuje równieŜ w jakiej 
kondycji  znajduje się Platforma Obywatelska – partia rządząca, która 
jest  odpowiedzialna  za niszczenie ludzi inaczej myślących. Gdy po raz 
pierwszy,  po wygranych wyborach przez  PO, byłem zwalniany z pracy z 
powodu zemsty politycznej, usiłowano zachować pozory 
merytoryczności tej decyzji. Próbowano przedstawić  jakieś  konkrety, 
które  miały  być powodem zwolnienia mnie z pracy. Wtedy teŜ to były 
kłamstwa, które zakończyły się wypłaceniem mi przed Sądem Pracy  
wysokiego odszkodowania przez  PZU. Oczywiście nikt nie poniósł 
odpowiedzialności a podatnik polski za to zapłacił. Dzisiaj juŜ nawet nie 
dba się o uprawdopodobnienie  zarzutów. Poczucie bezkarności, czysta 
nienawiść  i brak jakichkolwiek  zahamowań  partyjnych  funkcjonariuszy 
Donalda Tuska, zatruwa Ŝycie społeczne, czy Ŝycie lokalne - tak jak 
dzisiaj w Gdańsku. Funkcjonariusze PO są gotowi na kaŜdą 
niegodziwość, by znaleźć się na listach wyborczych czy zachować 
stanowisko z nadania partyjnego. Przykładem tego jest ten wniosek. 
Pewnie powinienem dzisiaj podziękować za to, Ŝe proponuje się  mi               
i mojej rodzinie szlachetną  głodówkę, odbierając nam środki do Ŝycia. 
Bo  przecieŜ jak rodził się totalitaryzm w Rosji pierwsi działacze partii 
komunistycznej byli mordowani a w najlepszym razie odsiadywali 
wieloletnie wyroki więzienia. Ja byłem tym, który jako jeden z pierwszy 
namawiał świętej pamięci Macieja PłaŜyńskiego do tworzenia PO z 
Donaldem. śałował tego do końca Ŝycia. Byłem pierwszym 
przewodniczącym tej partii w Gdańsku i Radzie Miasta Gdańska.  
Dlatego  dzisiaj ta analogia przychodzi mi do głowy. 
Przewodniczący PO w Radomiu Pan Zbigniew  Banaszkiewicz z chwilą 
kiedy Premier powierzył mu pełnienie obowiązków Prezesa ARiMR, juŜ 
w trzecim dniu rozpoczął procedurę zwolnienia mnie z pracy. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe z mojej wiedzy jestem jedyną osobą zwalnianą z Agencji. 
W tym celu wysłał do Rady Miasta Gdańska wniosek o wyraŜenie przez 
nią na to zgody. W swoim wniosku uŜył argumentów, które nie mają 
pokrycia w rzeczywistości, a wręcz są pomówieniem, naruszającym moje 
dobra osobiste, tym bardziej, Ŝe zostały wyraŜone publicznie. Pragnę 
zaznaczyć, Ŝe Pan Banaszkiewicz nigdy nie nadzorował mojej pracy, nie 
zna mojego dorobku zawodowego. Natomiast mój bezpośredni  
przełoŜony, oceniając moje kwalifikacje i zaangaŜowanie w ostatniej 
okresowej ocenie rocznej wysoko ocenił moje kwalifikacje dając mi             
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109 pkt. na 119 moŜliwych. PrzedłoŜę ten dokument  przewodniczącemu 
do wglądu. Szef radomskiej PO w piśmie do RM Gdańska napisał m.in., 
Ŝe przyczyną wypowiedzenia mojej umowy jest: 
Brak oczekiwanych rezultatów pracy – nie znam jakie były oczekiwania, 
gdyŜ poza podpisanym przeze mnie zakresem obowiązków, nikt mi ich 
nie artykułował. Pisze nie wykazuje inicjatywy i zaangaŜowania. Pisze 
nie występuje z propozycjami nowych rozwiązań – przeczą tej tezie 
dokonane zmiany wewnętrznego regulaminu organizacyjnego z dnia 
18.04.2011 r. czy zmiana oraz przygotowanie zarządzenia nr 67/2012 
Prezesa ARiMR z dnia 30.08.2012 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej. 
Pisze unika pracy oraz podejmowania decyzji. 
Natomiast w mojej ocenie rocznej, przełoŜony bezpośredni  stwierdził, Ŝe 
– dokument będzie o pana Przewodniczącego m.in.: Podejmuję 
działania zmierzające do usprawnienia pracy; Potrafię zrealizować 
załoŜone cele pokonując trudne do przewidzenia przeszkody, 
jednocześnie uwzględniając zmieniające się priorytety; Kreuję nowe 
rozwiązania, szybko podejmuje decyzje w sytuacjach niestandardowych. 
Rozdzielam zadania trafnie formułując cele. 
Jak Państwo słyszą  tezy uŜyte przez p.o. Prezesa ARiMR pozostają             
w całkowitej sprzeczności z merytoryczną oceną mojej pracy. 
Forma próby odwołania mojej osoby w powiązaniu z wypowiedziami 
prominentnych działaczy  PO ewidentnie wskazują, Ŝe działania te mają 
charakter zemsty politycznej i nie mają Ŝadnego związku z merytoryczną 
oceną mojej pracy. Podkreślam, Ŝe takie działanie jest niezgodne                  
z art.11 indeks 3 Kodeksu Pracy, w którym czytamy, Ŝe „jakakolwiek 
dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia,                              
w szczególności ze względu na w tym przypadku przekonania polityczne 
jest niedopuszczalna”. Miejsce mojej pracy było wielokrotnie 
przedmiotem dyskusji prominentnych działaczy PO, równieŜ  ostatnio na 
forum publicznym. m.in. Przewodnicząca PO w Gdańsku, posłanka 
Agnieszka Pomaska w TVN24, czy teŜ Jerzy Borowczak, poseł PO w 
Radio Gdańsk. Zadaje retoryczne pytanie, czy zadaniem posłów jest 
śledzenie kariery zawodowej Wiesława  Kamińskiego ? Zadaję  Państwu 
pytanie - panie i panowie radni z Platformy Obywatelskiej - czy ja mam 
prawo do pracy w Polsce czy teŜ mam wyemigrować, jak  za czasów 
PRL-u  mój brat i dwie siostry   za  granicę. Chciałbym równieŜ 
nadmienić, Ŝe proces odwołania mojej osoby jest prowadzony 
niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami m.in. z pominięciem 
merytorycznej opinii czy wniosku mojego bezpośredniego przełoŜonego. 
A jak to jest opinia. Pozwolę sobie ją przeczytać. Podkreślam,                       
Ŝe wyraŜona w formie pisemnej juŜ po dacie wpływu przedmiotowego 
wniosku do Rady Miasta Gdańska.  
Odczytanie opinii – załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.  
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Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono mi Ŝadnych zarzutów, które 
uŜyto w piśmie do RM Gdańska. Nigdy nie byłem karany Ŝadną naganą, 
bądź upomnieniem. śaden z moich przełoŜonych, nie przedstawił mi 
nigdy Ŝadnych negatywnych ocen mojej pracy. Było wręcz odwrotnie: 
byłem przez nich wysoko oceniany i regularnie nagradzany. Ostatnią 
premię kwartalną otrzymałem pod koniec października tego roku, 
zatwierdzoną przez Zbigniewa Banaszkiewicza - wnioskodawcę  
wniosku o zwolnienie mnie z pracy. Co teŜ przedkładam panu 
Przewodniczącemu (do zał ącznika nr 6). 
Wysoka Rado, w tym przypadku, zgodnie z paragrafem 25 punkt                     
2 Ustawy o Samorządzie Gminnym, Rada Miasta jest zobowiązana             
do głosowania  przeciw  wyraŜeniu  zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym. Głosując inaczej  łamie zapisy tej ustawy, tym samym 
sprzeniewierza się idei  samorządności. Dziękuje bardzo. 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Pan przewodniczący Skwierawski nie uzasadnił skąd taki pośpiech. 
PoniewaŜ Regulamin Rady Miasta Gdańska mówi, Ŝe w bardzo 
waŜnych, nadzwyczajnych, szczególnie społecznie uzasadnionych 
przypadkach wprowadza się w takim trybie pilnym uchwały na sesje                  
i pan przewodniczący Skwierawski nie uzasadnił dlaczego w takim trybie 
pilnym wprowadził to na sesję. Ona by mogła zostać wprowadzona              
de facto w normalnym trybie, czyli 21 dni mogła poczekać do porządku, 
a tutaj mamy takie ekspresowe tempo. Dziękuję panie Przewodniczący.   
 
Radny MARCIN SKWIERAWSKI – Przewod. Komisji Samorz ądu                
i Ładu Publicznego  
Panie Przewodniczący, wysoka rado. Komisja z wielką wraŜliwości 
podeszła do tego wniosku. Wniosek był omawiany na trzech 
posiedzeniach Komisji. KaŜdorazowo podkreślałam, ze kaŜdy tak na 
prawdę miał nieograniczony czas wystąpienia, kaŜdy mógł kaŜdorazowo 
zabrać głos. Podeszliśmy do tego z wielką atencją. Natomiast zarzut 
pana przewodniczącego Koralewskiego jakoby Komisja kierowała się 
pośpiechem jest całkowicie nietrafny. Wniosek sporządzony przez 
prezesa ARiMR jest datowany na dzień 27 września, dzisiaj mamy 29 
listopada. Myślę, Ŝe pan przewodniczący Koralewski, ale takŜe wszyscy 
radni mogą sobie wyrobić sami zdanie, czy Komisja kierowała się 
pośpiechem czy teŜ podeszła do tego w bardzo roztropny i rozwaŜny 
sposób. Dziękuję bardzo. 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
W trybie sprostowania panie Przewodniczący. Ja nie popełniłem 
zarzutów w stosunku do Przewodniczącego Komisji Samorządu, tylko 
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zadałem pytanie. Komisja Samorządu podjęła uchwałę w środę, która juŜ 
na czwartek znalazła się na sesji. Prostuje , nie popełniłem zarzutu, 
zadałem pytanie. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Natomiast ja wyjaśnił pan przewodniczący, a jesteśmy 
członkami tych komisji, myśmy to procesowali wcześniej znacznie.                 
Ja uzupełnię te wypowiedź, bo sami jako Komisja chcieliśmy pewnych 
uzupełnień do ARiMR, w momencie jak pan Kamiński powiedział,                
Ŝe pracuje na innym stanowisku, chcieliśmy wyjaśnień. Pewnie dlatego 
to tak dłuŜej trwało. Pan Przewodniczący Strzelczyk. 
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK  
Ja chciałem potwierdzić wypowiedź pana Przewodniczącego Oleszka, 
ten wniosek, o którym mówiłem wcześniej, ze był bardzo dziwnie 
uzasadniony, miał teŜ dziwną podstawę prawną, dlatego Komisja 
zwróciła się o dodatkowe wyjaśnienia do Agencji i te wyjaśnienia dotarły 
27 listopada. TakŜe tempo zaiście było ekspresowe, bo 27 listopada 
moŜna powiedzieć, Ŝe wniosek został uzupełniony, następnego dnia było 
posiedzenie Komisji, a kolejnego dnia, czyli dzisiaj projekt uchwały trafia 
na radę. Więc pytanie radnego Koralewskiego jest jak najbardziej 
zasadne. Co takiego się dzieje, czy jakie skutki negatywne dla 
gdańszczan mogą z tej sprawy wyniknąć, ze ta uchwałą jest 
procesowana w tak ekspresowym tempie. Dziękuję. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie Przewodniczący, szanowni państwo. Sprawa jest o tyle powaŜna, 
Ŝe stosunek pracy radnego jest po to objęty ochrona prawną, aby 
eliminować przypadki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie 
merytorycznych, czy z przyczyn związanych z wykonywaniem tego 
mandatu. Dlatego chciałam poprosić pana Przewodniczącego, aby 
zechciał poprosić z kolei naszych prawników o wyjaśnienie, jakiego 
rodzaju przysługują nam kompetencje i zakres moŜliwości badania, czy 
wniosek pracodawcy związany jest i wypływa z faktu wykonywania 
mandatu, czy teŜ nie. Czyli jak głęboko Komisja moŜe ten rodzaj wniosku 
badać i w jakim zakresie poniewaŜ z argumentacji przedstawionej przez 
pana Przewodniczącego Strzelczyka wynika, Ŝe jest jednak kontekst 
polityczny. Szef ARiMR przecieŜ jest nominowany jednak w sposób 
polityczny, ja nie mówię o polityczno-partyjnym, tylko jest to funkcja 
publiczna, która nominuje się w zaleŜności od sprawowanej władzy. 
Bardzo bym prosiła, aby nad tą sprawa pochylić się z wielka 
wnikliwością, bo zawsze wierzyłam w to, Ŝe róŜnice polityczne nie 
powinny mieć wpływu na przyzwoite zachowania w Ŝyciu. Moje długie 
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Zycie jednak wskazuje, Ŝe niekoniecznie jest tak. W przeszłości mieliśmy 
bardzo duŜo przypadków, kiedy pracę w Urzędzie Miejskim traciły osoby 
kontr kandydujące, albo ich rodziny. Wierzę, Ŝe to nie miało związku z 
poglądami politycznymi, chociaŜ takie analogie się nasuwają. Dlatego 
chciałabym prosić pana Przewodniczącego, Ŝeby ten wniosek moŜe 
jeszcze ponownie skierować do Komisji po uprzedniej opinii prawników. 
Dziękuję bardzo.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. ChociaŜ tu mój kolega powiedział, ze niektórzy mają 
krótką pamięć. PoniewaŜ tez był kiedyś zwolniony z prezesa z dyrektora 
ZUS’u. tak? Pani pamięta doskonale. Dziękuję. Pan radny Czerniewski. 
 
Radny PAWEŁ CZERNIEWSKI  
Wysoka rado, chciałbym powiedzieć, Ŝe moim zdaniem ochrona 
stosunku pracy radnego, podobnie jak immunitet parlamentarny są to 
instytucje, których zasadność jest co najmniej wątpliwa. JeŜeli juŜ one są 
to powinniśmy się do nich odwoływać wyjątkowo, tylko wówczas, kiedy 
rzeczywiście istnieje podejrzenie powaŜne, Ŝe zwolnienie z pracy, czy 
tez zatrzymanie w przypadku parlamentarzysty moŜe być związane                   
z wykonywaniem przez niego mandatu radnego. Tutaj takiej sytuacji nie 
ma. Pan radny Kamiński został zatrudniony w ARiMR za rządów koalicjo 
PO PSL, kiedy juŜ był radnym PiS’u, był Przewodniczącym Klubu, i to 
zatrudnienie jego w agencji rządowej nie miało znaczenia dla jego 
działalności i tak samo tez głęboko wierzę, Ŝe jego zwolnienie równieŜ 
nie jest związane z tą działalnością. Dlatego tez, uwaŜam, ze kaŜdy 
pracodawca ma prawo dobierać sobie pracowników i będę głosował za 
ta uchwałą podobnie, jak będę głosował za uchwałami analogicznymi we 
wszystkich innych przypadkach, równieŜ jeśli będzie to dotyczyło 
członków mojego klubu. Dziękuję.  
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK  
Cieszę się, ze mój kolega Paweł jest człowiekiem tak wielkiej wiary. 
Natomiast chciałbym poprzeć wniosek pani radnej Banach i jeszcze raz, 
co świadczy miedzy innymi charakter polityczny rozpatrywaniem tego 
wniosku, bo jestem zdziwiony, Ŝe dla państwa nie ma to najmniejszego 
znaczenia, bo Komisja nie miała szansy zapoznać się z tymi 
dokumentami, które dzisiaj przedstawił radny Kamiński, ze merytorycznie 
jego praca była oceniana bardzo wysoko, za co był wynagradzany w 
postaci przyznawanych mu premii. Komisja, która wnioskowała projekt 
tej uchwały nie miała szansy zapoznać się z tymi przedstawionymi 
dokumentami, wiec jak najbardziej zasadne jest, Ŝeby uniknąć tego 
podejrzenia, ze ma to charakter polityczny, Ŝeby Komisja jeszcze raz 
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pochyliła się i przeanalizowała te uzasadnienie do wniosku. PoniewaŜ 
wobec tego, o czym dzisiaj mówił radny Kamiński, to uzasadnienie tym 
bardziej wydaje się kuriozalnym. Dziękuję. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Panie przewodniczący, ja rozumiem, Ŝe to jest wniosek o odesłanie              
do Komisji? Zaraz poprosimy teŜ mecenasa, który wyjaśni nam równieŜ 
o czym rozmawiamy. Pan Kamiński. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja tylko chce państwu powiedzieć, Ŝe ja zostałem zatrudniony w wyniku 
konkursu w tej firmie. Z kolei pełniący obowiązki prezesa został szef 
Platformy w Radomiu został po prostu mianowany. I che powiedzieć tak, 
ja zgadzam się, Ŝe kaŜdy pracodawca ma prawo do dobierania sobie 
pracowników i nie kwestionuje tego prawa, co więcej uwaŜam, Ŝe tak 
powinno być. Tylko w  tej sytuacji mamy taki stan rzeczy, mamy do 
czynienia z pełniącym obowiązki partyjnym działaczem, który za chwilę, 
w przeciągu pewnie dwóch tygodni, bo być moŜe u Premiera na biurku 
dzisiaj lub jutro pojawi się dokument, bo właśnie został rozstrzygnięty 
konkurs na prezesa Agencji i czka na podpis Premiera. I powiem tak, 
gdyby to w wyniku konkursu prezes agencji podał przyczyny dlaczego 
nie chce ze mną współpracować, proszę mi wierzyć, następnego dnia 
rozwiązał bym z nim stosunek pracy. Co więcej, gdyby po tym konkursie, 
a rozstrzygniecie właśnie się dokonało, następny, czyli pełnoprawny 
Prezes ARiMR zaproponował mi rozstanie się, będzie to dla mnie 
oczywiste, ale dzisiaj takiej sytuacji nie mamy. Dzisiaj mamy sytuacje 
taką, ze partyjny działacz na chwile został do pełnienia obowiązków 
nominowany, a on swoja działalność rozpoczął od zwolnienia mnie z 
pracy, zupełnie bezpodstawnie, bez jakichkolwiek zarzutów. I dzisiaj nikt 
nie przedstawił Ŝadnych zarzutów. Ja gdybym nie przeczytał tego od 
państwa w tym uzasadnieniu, ja bym ich nie znał. Ja je poznałem dzięki 
Radzie Miasta i temu uzasadnieniu. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Pana mecenasa poproszę, bo taka była prośba Jolanty 
Banach, Ŝeby pan mecenas wyjaśnił nam kwestie prawne. W jakim 
zakresie prawnym Komisja rozpatrywała to i, ze to jest wymóg, Ŝe rada 
powinna. Ja powiem państwu, ze takich przypadków mięliśmy kilka tutaj 
zwolnień. Wpłynęło parę takich pism i aŜ mi się nie chce wierzyć, ze to 
było polityczne mimo, z podpisywał się pan Andrzej Jaworski, tak. Nie 
chce mi się wierzyć w to, Ŝe to było polityczne. Poprosimy teraz pana 
mecenasa jednak o to, Ŝeby wyjaśnił. Bardzo proszę.  
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ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny      
Dzień dobry państwu. Ja tylko dla porządku przywołam przepis art. 25 
ust. 2, który jak rozumiem wszystkim państwu radnym jest doskonale 
znany. OtóŜ treść tego przepisu jest następująca: „Rozwiązanie z 
radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest 
członkiem”. I to jest jasne. Natomiast pytanie pani radnej de facto odnosi 
się do treści zdania drugiego tego przepisu, który mówi w sposób 
następujący: „rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
z radnym, jeŜeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia 
związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”, czyli obowiązkiem 
rady, to naleŜy podkreślić, jest odmowa udzielenia zgody, jeŜeli 
udowodnione zostanie, ponad wszelką wątpliwość, Ŝe chęć rozwiązania 
umowy  pracę z radnym jest spowodowana zdarzeniami związanymi z 
wykonywaniem przez radnego jego funkcji radnego gminy. W tym 
przypadku zdarzeniami związanymi z wykonywaniem mandatu przez 
pana radnego Wiesława Kamińskiego. I teraz w pismach, które zostały 
skierowane przez pracodawcę, którym jest ARiMR nie podano 
argumentów, które wskazywałyby, iŜ przesłanką rozwiązania umowy o 
pracę z panem radnym Wiesławem Kamińskim są zdarzenia związane z 
wykonywaniem mandatu radnego. Pan Wiesław Kamiński w swoim 
wystąpieniu, podobnie zresztą równieŜ w wystąpieniu klubowym pan 
Grzegorz Strzelczyk wskazywał, iŜ pan radny Kamiński jest dobrym 
pracownikiem ARiMR, tylko ja zwracam uwagę, ze tej oceny czy pan 
radny Wiesław Kamińskiem pracownikiem jest dobrym czy teŜ złym nie 
dokonuje Rada Miasta Gdańska. Te argumenty, które przywołuje pan 
radny Kamiński będą rozpoznawane przez sąd pracy, jeŜeli pan radny 
Kamiński skorzysta z przysługującego mu prawa, jeŜeli takie 
wypowiedzenie zostanie mu wręczone. Natomiast idąc dalej, pani radna 
stwierdziła, Ŝe w jej przekonaniu, jeŜeli dokładnie zrozumiałem pani 
wypowiedź Rada miałaby prowadzić dalej postępowanie dowodowe.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Ja pytałam o to, jak daleko Rada moŜe i powinna posunąć się w badaniu 
wiarygodności przesłanek, którymi kieruje się pracodawca. Bo moŜe być 
tak, Ŝe pracodawca oczywiście nie zawrze wprost przesłanki, z której 
wynika, ze zwalnia radnego, jakiegokolwiek z przyczyn dotyczących z 
wykonywania przez niego mandatu, bo to by była bzdura  gdyby się do 
tego przyznawał. Ale jeŜeli mamy podejrzenie, Ŝe jest to jedynie pretekst, 
to ja pytam jak daleko moŜe, powinna i jakimi narzędziami posunąć się 
Rada, Ŝeby odkryć te najbardziej wiarygodna przesłankę.   
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ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny      
Pani radna, moŜe w sposób mało elegancki, za co przepraszam, 
odwrócę to pytanie. Co miałaby zrobić jeszcze więcej Rada Miasta 
Gdańska aby odcyfrować jaka jest rzeczywista intencja pracodawcy? 
Dane, które mamy, tak jak rozumiem, są danymi pełnymi. Pan radny 
Kamiński mówi, Ŝe w jego przekonaniu ten w niosek i w konsekwencji 
ewentualne rozwiązanie umowy o pracę jest jak rozumiem, jeŜeli źle 
zrozumiałem to proszę o sprostowanie, jest swoistego rodzaju zemstą 
polityczną. Ale zemsta polityczna czyją? Pracodawcy? Ale pracodawca 
nie jest polityczny, pracodawca jest pracodawcą. On mówi, ze dokonuje 
doboru kadr. I teraz nawiązując do pytania pani radnej Banach ja nie 
znam mechanizmu, który potrafiłby odcyfrować rzeczywiste intencje 
pracodawcy. W postępowaniu przed sądem pracy rzeczywiście tak. Pan 
radny Kamiński będzie mógł udowadniać, to o czym tutaj mówił,                  
Ŝe otrzymał 109 na 119 punktów w ocenie, ze jako pracownik 
otrzymywał nagrody, premie. Nie wiem. Będzie musiał udowadniać, czy 
premia ta była za szczególne osiągnięcia, czy teŜ była premią 
regulaminową, bo to tez jest zasadnicza róŜnica. Sad będzie oceniał 
zasadność rozwiązania z nim umowy o pracę, Alę zasadność w sensie 
przepisów Kodeksu Pracy. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Ja tylko chcę podsumować, Ŝe mogą radni i powinni we własnym 
sumieniu ocenić, czy przesłanki jakimi kieruje się pracodawca są 
przesłankami wynikającymi na przykład z poglądów politycznych lub nie. 
Do tego sprowadza się pana wyjaśnienie. TakŜe to radni powinni 
zadecydować. Dziękuję bardzo.  
 
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny      
Pani radna, jeŜeli tak ująć to podsumowanie to oprócz ewidentnych 
dowodów, którymi było by na przykład przedłoŜenie przez pana radnego 
Wiesława Kamińskiego pisma, tu w tej chwili mówię o jakichś 
przykładowych rozwiązaniach, w którym prezes Agencji wskazywałby,      
Ŝe jest niezadowolony z faktu opuszczania przez jeden czwartek w 
miesiącu stanowiska pracy, poza sytuacja, gdyby pan radny Kamiński, 
czy teŜ jak rozumiem w wypełnieniu swoich obowiązków 
Przewodniczący Oleszek wykazałby, Ŝe pan radny Kamiński występował 
do niego z wnioskiem o wytłumaczenie pracodawcy, ze jest zobowiązany 
do zwalniania go celem odbycia jego obowiązków pracowniczych, to 
takich dowodów nie mamy. I prawda jest, ze ten przepis, aczkolwiek 
brzmiący na pierwszy rzut oka w sposób bardzo rygorystyczny rada 
odmówi wyraŜenia zgody, w sensie dowodowym jest cięŜki do 
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zastosowania poza takimi ostrymi przesłankami. JeŜeli wyczerpałem 
treść pytania pani radnej to dziękuję, jeśli nie jestem do dyspozycji.    
 
Radny PAWEŁ CZERNIEWSKI  
Odnośnie wypowiedzi pana Kamińskiego. Skoro prezes agencji zostanie 
za chwile powołany to nie będzie problemu. Dlatego, Ŝe zanim nasza 
dzisiejsza uchwała wejdzie w Ŝycie, to ten nowy prezes będzie 
podpisywał wypowiedzenie umowy o pracę, a nawet jeŜeli nie zdąŜy 
nowy prezes będzie to wypowiedzenie mógł cofnąć. I jeszcze jedna 
uwagę chciałem powiedzieć, ja nie czuje się na siłach oceniać czy te 
przyczyny zwolnienia, które podaje agencja są prawdziwe czy nie, to jest 
zadanie sądu pracy i ja nie czuje się tutaj ani uprawniony, ani w Ŝaden 
sposób kompetentny do tego, Ŝeby oceniać, czy zwolnienie radnego 
Kamińskiego z pracy jest zasadne, czy tez nie jest zasadne. JeŜeli nie 
jest, to zapewne wygra przed sądem. Dziękuję.  
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK  
Muszę się odnieść do mojego przedmówcy. Pawle uchwała wchodzi w 
Zycie z dniem podjęcia, czyli dzisiaj, to po pierwsze. Po drugie chciałem 
powiedzieć panie Przewodniczący, szanowni radni, panie mecenasie, no 
myli się pan, tu zwracam się do pana mecenasa, gdyby jedna trzecia 
tych zarzutów ujętych w tym wniosku byłaby prawdziwa, to w pierwszej 
kolejności powinien zostać zwolniony przełoŜony Wiesława 
Kamińskiego, po drugie jeŜeli w czasie asesmentu ocenia pracownika, 
wypłaca mu się premie, abstrahując czy regulaminowe, czy nie, jeŜeli 
połowa tylko tych zarzutów byłaby prawdziwa to nawet premii 
regulaminowej moŜna pozbawić, nie trzeba jej wypłacać. Wiec jeŜeli ta 
premia została jeszcze za październik wypłacona, wiec naleŜy 
domniemywać, ze pracownik jest doceniany wysoko, jeśli chodzi o 
merytorykę. Czyli tym samym mamy jasne ewidentny przykład na to, Ŝe 
ten wniosek jest nie merytoryczny. Trzeba być kompletnie ślepym, a 
nawet działacz Platformy Obywatelskiej z Radomia nie jest na takim 
niskim poziomie intelektualnym, Ŝeby pisać to wprost we wniosku, czego 
oczekuje pan mecenas. A wszystkie inne pozostałe przesłanki świadczą 
o tym, Ŝe ten wniosek jest jak najbardziej polityczny. Dziękuję.  
 
Radny SZYMON MOŚ 
Panie Przewodniczący, ten temat jest rzeczywiście bardzo trudny. Tutaj 
w odniesieniu do tego co mówił pan mecenas i kolega Paweł 
Czerniewski równieŜ niedawno zawodowo miałem okazje zajmować się 
współpracą w przygotowywaniu opinii prawnej na bardzo podobny temat 
to rzeczywiście jest i cały szereg rozbieŜności jeŜeli chodzi o 
orzecznictwo sądów. Od uchylania uchwał, które nie wyraŜały zgody 
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mimo, ze nie było tych przyczyn politycznych po uznawanie, ze jest to 
pełna dyskrecjonalność rady, z tym zastrzeŜeniem oczywiście przepisu o 
tym, Ŝe wiąŜe się to z pełnieniem mandatu. No tutaj tego nie 
rozstrzygniemy. Na pewno słusznie kolega Paweł Czerniewski 
powiedział, Ŝe zawsze jest do dyspozycji sąd pracy w zakresie tych 
zarzutów merytorycznych, o których mówił pan przewodniczący 
Strzelczyk, których nie czuje się władny oceniać, w związku z tym 
reasumując chciałbym złoŜyć wniosek o zamkniecie listy mówców w tej 
sprawie i zakończenie dyskusji poniewaŜ nie jesteśmy w stanie tutaj 
dywagować na temat tych zarzutów jeŜeli chodzi o kwestie merytoryczne 
związane z samym pełnieniem przez pana radnego Kamińskiego 
stosunku pracy. Tutaj rzeczywiście sąd pracy będzie tym drugim 
bezpiecznikiem, który w razie podjęcia takiej czy innej decyzji przez radę 
zafunkcjonuje. Dziękuję. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Ta decyzja rady, chcę panu radnemu powiedzieć, Ŝe to jest 
tylko opinia i wniosek, takŜe to nie jest Ŝadna decyzja. Zgłosił się pan 
Kamiński, pan Gierszewski i pan Skwierawski. Kto z pań i panów jest             
za zamknięciem listy mówców?  
 

Za    -     17 
      przeciw    -      8 
      wstrzymało si ę   -      5 
        

Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu zamkn ęła list ę mówców  

 
 

 
Radny PIOTR GIERSZEWSKI  
Panie Przewodniczący, tak naprawdę w tej sprawie faktycznie milczenie 
jest najlepszym komentarzem. Ja bym nie zabrał głosu, gdyby mnie nie 
sprowokował pan mecenas, zwarta analiza jego wypowiedzi juŜ na 
spokojnie, po całych emocjach. Powiem tak, jeŜeli tutaj na tej sali 
uwierzymy w słowa święte „pracodawcą jest pracodawcą”, to ja powiem 
tak, ze po pierwsze Bogu dziękuję, ze jestem pracownikiem słuŜb 
cywilnych i widać poziom inteligencji tychŜe pracodawców jest na duŜo 
wyŜszym niŜ wszędzie indziej. Drugie, dla mnie nawet jako nauczyciela 
jak tutaj pada na tej sali często, działanie nielogiczne jest wręcz do 
piętnowania od zaraz. I proszę mi tylko powiedzieć dlaczego nie moŜna 
dokonać negatywnej oceny pracy pracownika, uzasadnić i przedłoŜyć, a 
dlaczego nagradza się i za nagrodę dostaje się zwolnienie z pracy. 
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Etyczno-moralnie ta cała sprawa jest kompletnie naganna. I to wszystko, 
dziękuję. Będę wnioskował równieŜ do Komisji poniewaŜ my wydajemy 
opinię, a opinię moŜemy wydać na podstawie wszelkich informacji od 
wszystkich stron, a tej informacji do tej pory jako radny nie miałem. 
Dziękuję. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Szanowni państwo, moŜemy ustalić prawdę, moŜemy ustalić prawdę              
i nie jest to wcale takie trudne jak niektórzy tutaj się wypowiadają.                 
Ja wnoszę o to, aby Komisja zaprosiła na posiedzenie byłego prezesa 
agencji Tomasza Kołodzieja, byłego prezesa, to znaczy nie pełniącego 
tej funkcji przez ostatnie półtora miesiąca a będącego prezesem przez 
ostatnie 4 lata, proszę o to, Ŝeby zaprosiła na te posiedzenie Ministra 
Plockiego i proszę o to, Ŝeby zaprosiła na te posiedzenie Wicepremiera 
Waldemara Pawlaka. Proszę wierzyć, Ŝe to jest do ustalenia. Bo ja tutaj 
odnoszę się tylko do tego faktu, nie odnoszę się do innych faktów, które 
moŜe opowiedzieć były prezes agencji.  
 
Radny MARCIN SKWIERAWSKI  
Panie Przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Padł wniosek o 
odesłanie wniosku do komisji. Ja chciałbym raz jeszcze przypomnieć i 
powiedzieć to, ze komisja tak naprawdę zajmowała się przedmiotową 
materią na trzech posiedzeniach. Zajmujemy się tą sprawą od grubo 
ponad miesiąca i jestem przekonany, ze dołoŜyliśmy wszelkiej 
staranności. Na chwilę obecną wydaje mi się, ze i na posiedzeniu 
komisji, jestem w stanie to potwierdzić, ze Komisja nie dostrzegła, by 
przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy były zdarzenia związane z 
wykonywaniem mandatu radnego, a tylko  w tym przypadku moglibyśmy 
odmówić. Szanowni państwo wydaje mi się, ze powinniśmy procesować 
dalej w tym punkcie. Dziękuje bardzo. A wracając jeszcze do gości, 
których sugerował, Ŝeby zaprosić na posiedzenie pan radny Kamiński, 
muszę powiedzieć, ze czułbym się wyróŜniony, gdyby tacy goście 
przychodzili na kaŜde posiedzenie komisji. Dziękuję. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Szanowni państwo i teraz będziemy głosować wniosek pani 
radnej Jolanty Banach o odesłanie tego projektu do komisji. I powiem, ze 
myśmy wysyłali do pracodawcy równieŜ powiadomienie o tym, Ŝe ten 
wniosek będzie procesowany wtedy i wtedy na Komisji. Czyli była taka 
wiadomość gwoli ścisłość. Kto z pań i panów radnych jest za odesłaniem 
druku 740 do Komisji?   
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Za    -     10 
      przeciw    -      20 
      wstrzymało si ę   -        2 
        

    Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu odrzuciła wniosek  

 
 
 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Procesujemy dalej. W kwestii formalnej bardzo proszę pan 
Przewodniczący Teodorczyk.  
 
Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodnicz ący RMG 
Panie Przewodniczący, o ile zrozumiałem padł wniosek formalny                 
ze strony pana Wiesława Kamińskiego, aby na posiedzenie Komisji 
zaprosić pana Premiera Pawlaka i byłego prezesa ARiMR. Skoro to jest 
wniosek formalny, to prosiłbym aby poddano go pod głosowanie.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Mamy awarię techniczną, coś się dzieje ze sprzętem, póki mam jeszcze 
głos, o wyjaśnię, Ŝe oczywiście to co mówi pan Przewodniczący 
Teodorczyk, to zaproszenie na Komisje. Zaproszenie na Komisję gdyby 
powrotem do Komisji to wróciło. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ale do Rady Miasta wnoszę o poproszenie przez Radę miasta aby 
zaprosiła Tomasza Kołodzieja byłego prezesa ARiMR, Wiceministra 
Kazimierza Plocke i ewentualnie, chociaŜ myślę, ze wystarczy 
Waldemara Pawlaka byłego Wicepremiera.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dobrze, teraz chwila przerwy z uwagi na problemy techniczne. Za chwilę 
wrócimy do tematu. 
 
Przerwa ze względu na awarię techniczną. 
   
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Wszystko jest ok. Teraz wracamy do sesji. Jesteśmy w momencie takim, 
ze skończyła się lista mówców. Padła propozycja pana 
Przewodniczącego. To nie jest wniosek formalny. Mimo usilnych starań, 
w wykazie szukałem, to musi dotyczyć porządku, nie ma w wykazie to 
raz, ale to nie znaczy, ze tego nie zrobimy. Natomiast druga rzecz 



 31

szanowni państwo. Wiemy, mówi o tym regulamin, Ŝe jak jest komisja i 
porządek tej komisji ustala przewodniczący komisji, takŜe to by trzeba 
było się zwrócić do przewodniczącego komisji czy w swoim porządku 
chce ująć coś takiego, poniewaŜ to przewodniczący ustala kogo 
zaprasza na komisję, kiedy ta komisja się odbędzie i listę mówców 
dopuszcza. Tutaj nie ma mojej ingerencji, musi się to odbyć przez 
przewodniczącego komisji i ten wniosek, ten apel do przewodniczącego 
komisji Skwierawskiego. JuŜ tylko w tym temacie bardzo proszę pan 
radny Kamiński. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja ponawiam wniosek formalny, aby właśnie w związku z treścią tej 
uchwały Rada Miasta, czy za pośrednictwem komisji czy bezpośrednio 
na posiedzeniu rady, jest mi to zupełnie obojętne, ale Ŝeby w związku z 
treścią tej uchwały zaprosiła i wysłuchała byłego prezesa Agencji 
Tomasza Kołodzieja, Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plockiego, 
ewentualnie, ale myślę, Ŝe ta dwie postacie wystarczą, byłego 
Wicepremiera Waldemara Pawlaka, w celu ustalenia prawdy.   
  
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Ja nie wiedzę tego jako wniosek formalny, co nie oznacza, ze, za chwile 
damy głos panu przewodniczącemu Skwierawskiemu, ze on zaprosi, ale 
odrzuciliśmy w tym momencie. Czyli my dzisiaj najprawdopodobniej 
zakończymy z ta uchwałą czy w prawo czy w lewo, albo damy zgodę, 
albo nie wyrazimy tej zgody. Za chwile będzie głosowanie, ale mimo 
wszystko poproszę pana mecenasa jeszcze o to, Ŝeby nam tu powiedział 
jak to wygląda od strony prawa, czy my w tym momencie jak za chwilę 
będziemy głosować jeszcze mamy wracać po tym. No nie za bardzo 
sobie to wyobraŜam, ale bardzo proszę moŜe się mylę i pan mecenas 
Bodakowski niech tutaj pomoŜe.  
  
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny      
Proszę państwa, tutaj są chyba dwie kwestie wydaje mi się, ze jasne, ale 
skoro są wątpliwości to postaram się je wyjaśnić. Wniosek formalny 
zgłoszony na sesji musi dotyczyć elementów związanych z porządkiem 
obrad danej sesji. Jest to wniosek formalny dotyczący procesowania na 
tej sesji. Wniosek formalny nie moŜe dotyczyć innych elementów 
związanych z praca rady, jak chociaŜby sposób procesowania na jednej, 
drugiej czy trzeciej komisji. Wiec wniosek o zaproszenie wymienionych 
osób na posiedzenie komisji nie jest wnioskiem formalnym w rozumieniu 
§ 17 Regulaminu Rady Miasta Gdańska. Aby nie być gołosłownym, co 
prawda przedłuŜę trochę czas mojego wystąpienia, do wniosków 
formalnych zaliczamy: odroczenie lub zamkniecie sesji, posiedzenia, 
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zarządzenie przerwy w obradach, uchwalenie tajności sesji, zamkniecie 
listy mówców, odesłanie do komisji, głosowanie bez dyskusji, zmianę 
porządku dziennego, zarządzenie głosowania imiennego, zmianę w 
sposobie prowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania, 
stwierdzenie quorum. Czyli są to elementy związane z porządkiem obrad 
sesji Rady Miasta Gdańska. Wniosek formalny nie moŜe poza tak 
zakreślony zakres wychodzić. To jest kwestia nr jeden. Kwestia nr dwa, 
tak jak słusznie zauwaŜył tutaj pan Przewodniczący, radni odnieśli się do 
zgłoszonego wniosku formalnego o odesłanie projektu uchwały do 
komisji, odrzucili ten wniosek i komisja w związku z powyŜszym tego nie 
będzie rozpoznawała projektu uchwały po raz wtóry. Trzeci element. 
Proszę państwa, jest funkcja Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska i 
jest funkcja Przewodniczącego komisji. To Przewodniczący Komisji Rady 
Miasta Gdańska określa porządek obrad komisji. To jest jego 
uprawnienie. Z tych trzech powodów wniosku złoŜonego przez radnego 
pana Wiesława Kamińskiego nie moŜna uznać za wniosek formalny w 
rozumieniu § 17 Regulaminu, który miałby być głosowany na tej sesji. 
Dziękuję uprzejmie.        
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Proszę państwa za chwile będziemy kontynuować, tylko niestety tu się 
coś dzieje z elektryką i niestety u mnie system cały wysiadł. Znowu 
chwila przerwy.  
 
Przerwa techniczna – awaria. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Proszę pan radny Kamiński. 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja chciałbym ustalić, poniewaŜ te głosowanie dotyczy mojej osoby, ja nie 
mogę brać udziału w glosowaniu tak? Dobrze pamiętam?  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Rzeczywiście, zgodnie z ustawą nie moŜe brać udziału w takim 
głosowaniu. Zgłaszał się jeszcze przewodniczący komisji Marcin 
Skwierawski, czy podtrzymuje zgłoszenie i chce coś wyjaśnić? Nie. 
Przypomnę, Ŝe mówimy w tym momencie o druku 740 w sprawie 
wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Kto z pań               
i panów radnych jest za przyjęciem tego druku?      
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Za    -     21 
      przeciw    -      8 
      wstrzymało si ę   -      1 
        

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

 
 
 
 
 

Uchwał ę Nr XXXII/658/12 
   

w sprawie wyra Ŝenia zgody na rozwi ązanie stosunku pracy 
z radnym 

 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 
 
 
Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Szanowni państwo mieliście dzisiaj szansę wyjść z tej sali z poczuciem, 
Ŝe jesteście uczciwymi ludźmi. To jest głosowanie hańby. Bardzo 
dziękuję tym, którzy głosowali przeciwko. 
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PUNKT 4 
 

UCHWAŁY 
 
 

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

 
 
 

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki 
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego                       
i Ochrony Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego                 
- nie opiniowała, Edukacji – pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia – pozytywna, Kultury i Promocji – nie opiniowała, Sportu                     
i Turystyki – pozytywna, Rewitalizacji – pozytywna; 
Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem 
druku 727 wraz z autopoprawką? 
  

 
Za    -     27 

      przeciw    -      7 
      wstrzymało si ę   -      0 
        

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

 
 

 
Uchwał ę Nr XXXII/659/12 

   
zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie przyj ęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gda ńska                               
na lata 2012-2040 

 



 35

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu 
 
 
 
 

2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdańska na 2012 rok 
(druk 728 + autopoprawka)  

 
 
 

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem. 
 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki 
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego                    
i Ochrony Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego                 
- nie opiniowała, Edukacji – pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony 
Zdrowia – pozytywna, Kultury i Promocji – pozytywna, Sportu                     
i Turystyki – pozytywna, Rewitalizacji – pozytywna; 
Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem 
druku 728 wraz z autopoprawką? 
  

 
Za    -     27 

      przeciw    -      7 
      wstrzymało si ę   -      0 
        

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

 
 
 
 
 
 
 



 36

Uchwał ę Nr XXXII/660/12 
   

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Miasta 
Gdańska na 2012 rok 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 
 
 
 
 
 

3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii 
Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650);  

 
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały (druk 650) zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska opiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Nie ma głosów    
w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 650? 
  

 
Za    -     34 

      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 XXXII/661/12 
   

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon 

ulicy Kurierów Armii Krajowej w mie ście Gdańsku 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 
 
 
 
 

 
4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją 
Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa 
Hallera  w mieście Gdańsku (druk 702);  

 
 
 
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska opiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Głos w dyskusji 
radny Szymon Moś. 
 
Radny SZYMON MOŚ 
Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado. Z wielka przyjemnością 
poprę dzisiaj ten plan zagospodarowania przestrzennego dla tego 
terenu. Myślę, ze jest to o tyle istotny plan, poza swoimi funkcjami, które 
tutaj pan dyrektor bardzo wyczerpująco powiedział, iŜ pokazuje w mojej 
ocenie pewien kierunek, w którym powinniśmy podąŜać planując właśnie 
te tereny połoŜone w okolicach planowanej inwestycji. Mówiąc to myślę 
tutaj o konkretnych miejscach, myślę o miejscach połoŜonych bardzo 
blisko morza, o tych które rozciągają się w stronę Alei Hallera, myślę 
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powinniśmy idąc właśnie za takimi koncepcjami aby teren ten był 
rekreacyjny, aby był dumą gdańszczan i perełka gdańszczan równieŜ 
tam powinniśmy zabiegać o to, Ŝeby powiększać Park Reagana w tamta 
stronę i cieszy mnie ta koncepcja bo ona pokazuje, ze są to załoŜenia, 
które zaczynają być coraz wyraźniej dostrzegane, mam nadzieję i w toku 
swojej pracy jako radny będę o to dbał, aby takŜe na pozostałych 
terenach w tych okolicach takie załoŜenia rekreacyjne, sportowe 
wszelkiego rodzaju związane ze spędzaniem wolnego czasu były 
realizowane. TakŜe raz jeszcze z wielka przyjemnością poprę ten plan i 
będę zabiegał, aby w ten sposób ta okolica była zagospodarowywana, 
aby niebyło tam juŜ mieszkalnictwa, abyśmy koncentrowali się na 
maksymalnej rekreacji tamtych terenów. Dziękuję bardzo.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów 
radnych jest za przyjęciem druku 702? 
  

 
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 XXXII/662/12 

   
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie  
pomi ędzy alej ą Jana Pawła II oraz alej ą gen. Józefa Hallera  

w mie ście Gdańsku 
 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 
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5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Ujeścisko część wschodnia w mieście 
Gdańsku (druk 708 + autopoprawka);  

 
 
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska opiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Nie ma głosów      
w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 708                 
z autopoprawką? 
  

 
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 XXXII/663/12 

   
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Uje ścisko cz ęść 
wschodnia w mie ście Gdańsku 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 
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6. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nad jeziorem Jasień w 
mieście Gdańsku (druk 701);  

 
 
 
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gda ńska 
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska opiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Nie ma głosów      
w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 701?     

 
 

Za    -     31 
      przeciw    -      1 
      wstrzymało si ę   -      0 
        

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

 
 

 
Uchwał ę Nr XXXII/664/12 

   
o przyst ąpieniu do sporz ądzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasie ń           
w mie ście Gdańsku 

 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 
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7. w sprawie nadania nazwy ulicy 
(Bieszkowicka) (druk 705);  

 
 
 
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 705?     

 
 

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 XXXII/665/12 

   
w sprawie nadania nazwy ulicy (Bieszkowicka) 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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8. w sprawie nadania nazwy ulicy             

(gen. ElŜbiety Zawackiej) (druk 706);  
 
 
 
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 706?     

 
 

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 XXXII/666/12 

   
w sprawie nadania nazwy ulicy (gen. El Ŝbiety Zawackiej) 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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9. w sprawie podziału miasta Gdańska na 
stałe obwody głosowania (druk 700);  

 
 
 
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opiniowała 
pozytywnie ten projekt uchwały. Głos w dyskusji pan radny Nieroda. 
 
Radny ADAM NIERODA  
Pani Sekretarz zadawałem to pytanie, jak dokonywaliśmy podziału               
na obwody wyborcze przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku przy 
okazji zadam je i teraz. Jaka jest szacowana liczba obwodów 
wyborczych, które będą przystosowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych?  
 
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gda ńska 
My mamy takie wytyczne, nie tylko Państwowej Komisji Wyborczej i sami 
chcemy tez, ale proszę państwa, tam gdzie moŜemy to szukamy 
poniewaŜ my swoje siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych to tam 
gdzie są w szkołach i w naszych budynkach. Natomiast tam gdzie 
wynajmujemy od innych, staramy się wynajmować przystosowane dla 
niepełnosprawnych, jednak nie zawsze w danym rejonie jest taki lokal, 
który odpowiadałby lokalowi wyborczemu. TakŜe z wyborów na wybory 
zmniejszamy te ilość miejsc nieprzystosowanych, ale nie dam gwarancji, 
ze to będzie 100%.   
 
Radny KRZYSZTOF WIECKI  
Pani Sekretarz, proszę mi powiedzieć, jaki jest powód podejmowania 
takiej uchwały teraz, w tym terminie, skoro najbliŜsze wybory                           
w ustawowym terminie będą za dwa lata, półtorej powiedzmy?  
 
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gda ńska 
Panie radny, ja na wstępie mówiłam, Ŝe obowiązek w tym czasie 
nakładają na nas przepisy wprowadzające nową ustawę Kodeks 
Wyborczy. Musieliśmy dokonać podziału miasta na okręgi głosowania             
z liczba radnych i teraz mamy obowiązek ustalenia obwodów głosowania 
i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.  
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Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
A moŜe pani Sekretarz to są przygotowania do wcześniejszych 
wyborów? Czy coś pani wiadomo na ten temat?        
 
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gda ńska 
Nie. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Szanowni państwo druk 700. Kto z pań i panów radnych jest za 
przyjęciem projektu?     

 
 
 

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 XXXII/667/12 
   

w sprawie podziału miasta Gda ńska na stałe  
obwody głosowania 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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10. w sprawie nadania nowego Statutu 
instytucji kultury pod nazwą: Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska (druk 
707); 

 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 707?     

 
 

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 XXXII/668/12 

   
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury                

pod nazw ą: Muzeum Historyczne Miasta Gda ńska 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.   
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11. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Klubu śak za rok 2012 (druk 716);  

 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Pan radny Szymon Moś. 
 
Radny SZYMON MOŚ 
Panie Przewodniczący mam pytanie. Tu jest kilkanaście tych druków. 
Czy byłaby taka moŜliwość aby je zbiorczo przedstawić i po kolie 
głosować? 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Niestety nie, ale myślę, Ŝe sprawnie będziemy to robili. Kto z pań                     
i panów radnych jest za przyjęciem druku 716?     

 
 

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 XXXII/669/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozda ń finansowych Klubu śak za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   
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12. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 
2012 (druk 717+ autopoprawka);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 717 z autopoprawką?     

 
 

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 XXXII/670/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Gda ńskiego Archipelagu Kultury 
za rok 2012  

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.   
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13. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Europejskiego Centrum Solidarności              
za rok 2012 (druk 718);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 718?     

 
 

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 XXXII/671/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 
finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2012  

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   
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14. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
za rok 2012  (druk 719);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 719?     

 
 

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 XXXII/672/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska  
za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.   
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15. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012 
(druk 720);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 720?     

 
 

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 XXXII/673/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań 

finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012  
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.   
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16. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Cappelli Gedanensis za rok 2012              
(druk 721);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 721?     

 
 

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 XXXII/674/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2012               
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.   
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17. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2012 
(druk 722);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 722?     

 
 

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 XXXII/675/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Gda ńskiej Galerii Miejskiej                 
za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.   
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18. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego                
za rok 2012 (druk 723);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 723?     

 
 

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 XXXII/676/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Gda ńskiego Teatru 
Szekspirowskiego za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.   
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19. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Polskiego Chóru Kameralnego "Schola 
Cantorum Gedanensis" za rok 2012   
(druk 724);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 724?     

 
 

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 XXXII/677/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Polskiego Chóru Kameralnego 
"Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.   
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20. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 
(druk 725);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 725?     

 
 

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 XXXII/678/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Instytutu Kultury Miejskiej                  
za rok 2012 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.   
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21. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do zbadania sprawozdań finansowych 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia             
za rok 2012 (druk 726);  

 
 
 

KATARZYNA KUCZ -CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie ten 
projekt uchwały. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku 726?     

 
 

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 XXXII/679/12 

   
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 

sprawozda ń finansowych Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia za rok 2012  

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.   
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22. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych na 
terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek 
opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tej strefie oraz 
ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 
704 + autopoprawka);  

 
 
 

BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała 
pozytywnie, Komisja Strategii i BudŜetu takŜe pozytywnie, Komisja 
Turystyki i sportu takŜe pozytywnie. Głos w dyskusji pan przewodniczący 
Krupa.  
 
Radny MACIEJ KRUPA  
Ja bym chciał wnieść poprawkę do autopoprawki zaproponowanej przez 
wnioskodawcę. Poprawka dotyczy obszaru we Wrzeszczu Dolnym, który 
miałby zostać objęty strefą płatnego parkowania. Intencją moja jest, Ŝeby 
ograniczyć ten obszar do ulic Białej od Waryńskiego do Wyspiańskiego              
i ulicy Wyspiańskiego od Białej do Danusi.   
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Szanowni państwo. Przepraszam, zapomniałem powiedzieć o jednej 
rzeczy. Zgłaszam projekt wraz z autopoprawką. Właśnie ta 
autopoprawka dotyczy rejonu Wrzeszcza Dolnego, czyli rejonu 
targowiska. Granica przebiega dokładnie tak jak pan radny mówi, czyli 
Wyspiańskiego, Danusi, Waryńskiego i Biała. MoŜe dokładnie powiem co 
oznacza objecie jakiegoś regionu granicą. Oznacza to, ze Rada Miasta 
pozwala zarządzającemu ruchem dojście do tej granicy. W zawiązku z 
tym, nawet jeŜeli w tej chwili Rada Miasta uchwali, ze granica będzie w 
taki sposób wyznaczona, to zarządzający ruchem z konkretnej ulicy opłat 
pobierać nie musi. Czyli jest w tej chwili zapis taki, Ŝe w okolicach 
targowiska we Wrzeszczu granica strefy będzie przebiegała po ulicach 
Wyspiańskiego do ulicy Danusi, Danusi do ulicy Waryńskiego, 
Waryńskiego do ulicy Białej, Biała do Wyspiańskiego, łącznie z tymi 
ulicami. Co nie oznacza, Ŝe w przyszłości zarządzający ruchem na 
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konkretnym odcinku tych wymienionych ulic nie moŜe nie pobierać tych 
opłat. Mogę jeszcze powiedzieć, ze najlepszym dowodem, Ŝe to działa 
jest zapis w obecnie istniejącej uchwale. OtóŜ granica obszaru 
Wrzeszcza objęta strefą płatnego parkowania sięga aŜ od ulicy 
Traugutta aŜ po ulice Kościuszki. I sięga miedzy torami, aŜ po ulice 
powiedzmy Partyzantów, czy Jaśkową Dolinę. A faktyczny pobór odbywa 
się tylko z tych miejsc, na których jest drastyczny brak opłat, czyli tylko z 
ulicy Grunwaldzkiej, Sobótki na połowie, Dmowskiego, Konopnickiej, 
zator Przytockiego. A w tym całym rejonie,  którym wcześniej mówiłem 
jest o wiele więcej ulic, na których jeszcze zaradzający ruchem nie widzi 
potrzeby wprowadzenia tak drastycznego sposobu regulacji ruchu.   
 
Radny MACIEJ KRUPA  
Dziękuję za wszystkie wyjaśnienia, wszystko to jest dla mnie jasne, 
jednak pozwólcie panowie, autopoprawka dotycząca tego fragmentu to 
jest autopoprawka Prezydenta i to jest w punkcie drugim. W związku z  
tym moja propozycja poprawki do autopoprawki, Ŝeby punkt drugi tej 
autopoprawki brzmiał następująco: w paragrafie § 1 ust. 2, po punkcie            
6 dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: we Wrzeszczu na 
ulicach Wyspiańskiego od skrzyŜowania z ulicą Białą do skrzyŜowania z 
ulicą Danusi i na ulicy Białej od skrzyŜowania z ulicą Waryńskiego do 
skrzyŜowania z ulicą Wyspiańskiego. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Ja rozumiem panie przewodniczący, ze to jest wniosek                   
o zmianę autopoprawki. Pan Prezydent Lisicki.  
 
MACIEJ LISISCKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Ja rozumiem, ze panu radnemu chodzi tak naprawdę o wyłączenie ulicy 
Waryńskiego. Więc jeŜeli jest to moŜliwe w sensie prawnym, bo ja nie 
wiem, czy granice musza być zamknięte czy nie musza być domknięte?  
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Zapis moŜe być następujący, ze granica moŜe biec po ulicach Biała, 
Wyspiańskiego, Danusi łącznie z tymi z tymi ulicami, oraz ulicą 
Waryńskiego z wyłącznie, i to załatwia sprawę.   
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
A więc na taką poprawkę jest zgoda. Czyli w formie autopoprawki 
zrobimy.  
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Radny MACIEJ KRUPA  
Dziękuję bardzo. Czyli mamy jedna autopoprawkę. Pani radna 
Dulkiewicz. 
 
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ   
Dziękuję panie przewodniczący. Ja bym chciała dopytać. W § 3 
proponowanej uchwały w punkcie 2 kiedy jest mowa o tak zwanym 
abonamencie dla mieszkańca, jak po pierwsze będzie weryfikowane to 
czy ktoś tam mieszka, bo owszem jest to w uchwale wyjaśnione, ale 
moim zdaniem nie do końca, bo jak wiemy obowiązek meldunkowy zaraz 
zniknie, a sądzę, ze uchwalę przyjmujemy na dłuŜej niŜ na półtora roku. 
Po drugie, jak naleŜy odczytywać zapis „mieszkańca posesji graniczącej 
z obszarem objętym poborem opłaty”, co jest posesja w rozumieniu tejŜe 
uchwały?  
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Po pierwsze chyba nie zrozumieliśmy się, dlatego, ze w § 3 ust. 2, o tym 
mówimy tak?  
 
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ   
Ja mówiłam o punkcie 3, ustępie 3. Ustęp 3.  
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Dokładne informacje zawarte są w § 6, mówiącym o tym, kto będzie miał 
moŜliwość uzyskania opłaty zryczałtowanej. Jest tu tych punktów w 
sumie 5. TakŜe nie wiem czy dobrze odpowiedziałem, czy mam jeszcze 
to rozwijać. Cały § 6 poświecony jest właśnie rozpisaniu § 3 ust. 3. 
natomiast co to oznacza, Ŝe za mieszkańca uznaje się tą osobę, która 
zamieszkuje budynek, który graniczy z działka drogową, bo tak to naleŜy 
rozumieć. OtóŜ tak jak wcześniej mówiliśmy, obszar danej strefy, danego 
sektora w strefie moŜe być bardzo szeroki, ale tylko na niektórych 
ulicach zarządzający ruchem będzie mógł pobierać opłaty. W związku z 
tym ta opłata zryczałtowana będzie dedykowana tym mieszkańcom, 
którzy mieszkają tylko i wyłącznie przy tych ulicach, z których ta opłata 
jest pobierana. Na przykład, jeŜeli ktoś mieszka we Wrzeszczu na ulicy 
partyzantów, to nie będzie w obecnym układzie, nie będzie mógł dostać 
opłaty zryczałtowanej, to znaczy nie będzie uprawniony do wykupu 
opłaty zryczałtowanej, poniewaŜ na ulicy Partyzantów poboru opłaty nie 
ma. JeŜeli w tym samym sektorze będzie mieszkał przy ulicy 
Grunwaldzkiej, z której ta opłata jest pobierana oczywiście będzie miał 
prawo do wykupu takiego abonamentu.  
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Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ   
Przepraszam, moŜe ja niezbyt precyzyjnie zadałam pytanie. Chodzi mi o 
to, czy ten rzeczony mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej, Am abonament, 
bo ma uprawnienie do wykupu, będzie chciał zaparkować swój pojazd w 
pobliŜu domu, ale akurat na Alei Grunwaldzkiej miejsca nie będzie, tak 
100-200 m, przy jego budynku, jak to będzie sprawdzane. BliŜsze są mi 
przykłady ze Śródmieścia i takich przykładów jest wiele, gdzie właściwie 
całe Śródmieście będzie pokryte opatami i często jest tak, Ŝe 
rzeczywiście przy posesji nie ma miejsca. Czy na ulicy obok będzie 
moŜna postawić, nie chodzi mi o to, ze jak pan tłumaczył, Ŝe ktoś kto 
mieszka na Partyzantów przy Alei Grunwaldzkiej kupi te zryczałtowana 
opłatę i będzie parkował na Podwalu Staromiejskim w Śródmieściu, to 
nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, jeŜeli bezpośrednio przy posesji 
nie będzie miejsca. Ja bardzo szeroki jest ten obszar? 
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Opłata zryczałtowana będzie uprawniała do postoju w całym sektorze. 
Czyli jeŜeli ktoś jest mieszkańcem Wrzeszcza i mieszka na ulicy objętej 
opłatą to na wszystkich ulicach we Wrzeszczu będzie mógł postawić ten 
pojazd, objętych opłata oczywiście, ale juŜ nie w Śródmieściu czy na 
Aniołkach.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Panie prezydencie, ja uwaŜam, ze mieszkańcy, których uszczęśliwia 
rada miasta taką strefą, powinni mieć taką kartę bezpłatną. Oni zostają 
uszczęśliwieni taką strefą, trzeba to zaewidencjonować bo muszą mieć 
jakieś prawo do parkowania ona powinna być po prostu bezpłatna.               
To nie moŜe tak być, ze oni ponoszą konsekwencje naszych rady miasta 
decyzji. UwaŜam, Ŝe to jest sankcja dla mieszkańców, którzy Goszcza 
innych w tym rejonie, jeŜeli to ma rotować, to niech rotują goście, ale nie 
mieszkający w tej dzielnicy. Nawet mają ponosić rocznie tylko 300 
złotych taką opłatę, no ale to jest jednak wyjecie im z kieszeni za nic 300 
złotych. Tej opłaty nie powinno być. JeŜeli pan nie zmieni w tej sprawie 
stanowiska to będę przeciwny uchwaleniu takiej uchwały.   
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Rozwiązanie, które my proponujemy to jest rozwianie, które obowiązuje 
w całej Polsce, tutaj Gdańsk nic nie wymyślił, wiec prochu nie 
odkrywamy. Niech pan nie naduŜywa słowa, Ŝe my wyciągamy 
komukolwiek pieniądze z kieszeni, bo opata nie jest obowiązkowa i nie 
jak niektórzy twierdzili, ze jest opłata 30 zł, która kaŜdy mieszkaniec musi 
uiścić, jest to opłata dobrowolna. JeŜeli ma ochotę parkować w ciągu 
dnie na płatnych miejscach do parkowania pod domem to moŜe  z tej 
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opcji skorzystać, z opcji, która innych kosztuje 500 zł. Po drugie 
argument o gościach jest chybiony, bo opłata obowiązuje, ale pamiętam 
generalnie od 9 do 15, czyli w godzinach pracy. A dlaczego opłata w 
ogóle funkcjonuje, bo oczywiście moŜna sobie wyobrazić sytuację, ze 
byłoby bezpłatnie. A no funkcjonuje pop to, Ŝeby ekonomicznie 
spowodować, Ŝeby mieszkaniec nie porzucał, nie stawiał swojego 
samochodu pod swoimi oknami tylko dlatego, Ŝe mu tak wygodniej. 
Mimo, ze ma garaŜ, mimo, ze ma miejsce na podwórku. Ja sam jak 
zarządzałem swoim osiedlem Spółdzielni Akademickiej w Osowej 
mięliśmy na osiedlu dokładnie jeden garaŜ dla kaŜdego samochodu i w 
ciągu dnia całe osiedle było zastawione samochodami i nie moŜna było 
dojechać śmieciarką, a dlaczego, bo ludziom się nie chciało wprowadzać 
samochodu do własnego garaŜu. Po prostu im się nie chciało z lenistwa. 
I to nieszczęsne 30 zł ma dokładnie przeciwdziałać takiemu zjawisku, ze 
nie chce im się postawić samochodu 100 m dalej, nie chce mi się 
postawić samochodu na moim podwórku, nie chce mi się wprowadzać 
samochodu do garaŜu to postawie pod domem bo jest za darmo. Ja nie 
będzie za darmo to jest szansa, ze ten samochód z tego miejsca zniknie. 
I to jest jedyna motywacja, nie uwaŜam, ze te 30 złotych to jest kwota za 
te usługę wygórowana.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Ja bym chciała poprosić pana prezydenta, Ŝeby juŜ nie powtarzał, ze 
gdańszczanie są leniwi, mają skłonność do oszukiwania, bo to juŜ 
wszystko wiemy i to juŜ dawno pan prezydent powiedział. No niestety to 
nie są moje słowa. Pan prezydent uzasadniając wybór metody do 
ustalania opłat za śmieci teŜ posuwał się do tego rodzaju oskarŜeń czy 
przypuszczeń. Wiec prosiłbym, Ŝebyście państwo bardziej ufali 
mieszkańcom i będzie dobrze. Po drugie nie zgadzam się z tezą, ze 
rozszerzenie stref płatnego parkowania spowoduje większą rotacyjność 
na tych miejscach. Wystarczy przejechać się do Głównego Miasta wokół 
Galerii Bałtyckiej i rotować, rotować i szukać miejsca przez godzinę. 
Problemem Gdańska jest deficyt miejsc postojowych a nie brak rotacji w 
godzinach szczytu. UwaŜam teŜ, ze dosyć przewrotny i cyniczny jest 
argument, którego pan uŜył, ze wprowadza się wszędzie opłatę 
zryczałtowaną poniewaŜ dzisiaj mieszkańcy Głównego Miasta nie płacą 
a inni płacą. Mieszkańcy innych stref teŜ nie płacą. Na Siedlcach nie 
płaca bo nie ma parkometrów, na Przymorzu nie płacą bo teŜ nie ma a 
są zwolnieni w Głównym Mieście. Jak się wprowadzi opłatę 
zryczałtowaną to ci w Głównym Mieście będą płacili. Wiec ten argument, 
ze jest system dualny, w moim przekonaniu jest nie trafiony. Po trzecie 
nie wiem juŜ do kogo apelować, bo tu wszystko spotyka się z jakimiś 
niewerbalnymi, ale tryb podjęcia decyzji i przesłanki podjęcia decyzji 
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jakie strefy a jakie nie będą strefami płatnego parkowania jest nieuczciwy 
i w sposób nie zasadny róŜnicujący mieszkańców. Oto bowiem 
wnioskodawca, czyli prezydent, wycofał się z rozszerzenia strefy 
płatnego parkowania o Oliwę. Przyczyna został opisana na portalu 
społecznościowym Stara Oliwa i brzmi ona mniej więcej tak: radni tego 
okręgu wystąpili do pana prezydenta z wnioskiem o wycofanie sie z 
pomysłu rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Oliwie poniewaŜ 
realizacja tego pomysłu spowoduje nieodwracalne szkody w postaci 
utraty zaufania mieszkańców do władzy, która nie liczy się z ich 
zdaniem. Ja opieram tych radnych i tutaj pana przewodniczącego 
Goreckiego, tylko chcę zauwaŜyć, Ŝe ta sama przesłanka dotyczy innych 
dzielnic, które teŜ protestowały i teŜ mogą stracić zaufanie do władzy a 
jednak ich opinii nie wzięto pod uwagę. I taki sposób podejmowania 
decyzji, który nie opiera sie o racjonalne przesłanki, o równe traktowanie 
mieszkańców Gdańska uwaŜam za niedopuszczalny i proszę państwa, 
Ŝebyście tu obecni na sali tego nie legitymizowali. nagle pojawiło sie 
bowiem Przymorze aby bilans wyszedł na zero. i ostatnia sprawa w 
stosunku do projektu, który był złoŜony w maju tego roku, osoby 
uprawnione do stawki zerowej to honorowi konsule, chcę jednak zwrócić 
państwa uwagę, Ŝe zgodnie z Konwencją Wiedeńską na zasadach 
wzajemności korpus dyplomatyczny powinien być zwolniony z podatków 
i opłat lokalnych. nie jest nim objęty konsul honorowy, który zgodnie z ta 
konwencją ma charakter prywatno-prawny i na zasadach wzajemności 
nie jest zwalniany z opłat lokalnych. jeŜeli konsule honorowi mięli by być 
uprawnieni do stawki zerowej to proszę Ŝeby organizacje charytatywne i 
ich działacze teŜ byli zwalniani ze stawki zerowej, bo nie wiedzę 
przyczyny dlaczego akurat honorowi konsule mają z tego korzystać. 
Dziękuję.  
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Zacznę od punktu ostatniego, no poziom populizmu pani radnej sięga juz 
niebios, to się w ogóle nie nadaje do komentowania. Druga sprawa 
Oliwa, Siedlce, bo to budzi największe emocje. Proszę panią inne były 
przesłanki wprowadzenia płatnej strefy w Oliwie, inne na Siedlcach. Jeśli 
człowiek ma chociaŜ odrobinę rozumu w głowie to to widzi. przesłanki 
wprowadzenie płatnej strefy w Oliwie nie wynikały z tego, ze tam dzieje 
sie coś nadzwyczajnego, tylko wynikały z tego, Ŝe chcieliśmy tą dzielnicę 
uchronić przed wjazdem samochodów. Dzielnice zabytkową o starej 
substancji. przykro mi jest, Ŝe radni tej dzielnicy, zwłaszcza radni 
dzielnicowi, uwaŜali, Ŝe to co jest poŜądane dla Oliwy to jest jak 
najwięcej samochodów. na całym świecie, na ogół w środowiskach 
lewicowych, myśli sie o tym, jak ruch samochodów ograniczyć a nie go 
wprowadzać, ale trudno, tak radni dzielnicowi to widzieli. Powiem tak, ja 
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chciałem uchronić mieszkańców przed zalewem samochodów, skoro 
mieszkańcy sobie tego nie Ŝyczą trudno, niech cierpią na własne 
Ŝyczenie. Inna jest sytuacja zupełnie na Siedlcach. Tam paradoksalnie 
na tym obszarze gdzie my mówimy o wprowadzeniu płatnej strefy ten 
obszar sam w sobie nie potrzebuje płatnej strefy. Tylko wprowadzenie 
płatnej strefy jest logicznym wynikiem tego, Ŝe wprowadzamy ją na 
obszarze instytucji publicznych Urzędu Miejskiego, sądu i szpitali. I te 
samochody najnormalniej w świeci kiedy pojawi sie płatna strefa, a 
podkreślam Rada Dzielnicy Siedlce pozytywnie zaopiniowała płatne 
miejsca postojowe przy szpitalach i przy sądzie. to co sie stanie z tymi 
samochodami? No najnormalniej w świecie wyleją na Siedlce. i po to, 
Ŝeby uchronić mieszkańców przed tym zalewem samochodów spod 
sądu, spod szpitali musimy wprowadzić płatna strefę. na tym polega 
logika wprowadzenie płatnej strefy. I kolej na sprawa pani Radna, nie 
jest to skok  na kasę, bo gdybyśmy chcieli mieć skok na kasę, to byśmy 
abonamentów 30 złotowych nie wprowadzali, bo na dzień dzisiejszy 
kaŜde miejsce postojowe w Gdańsku przynosi dochód ponad 200 złotych 
średnio w miesiącu, to abonament powinien wynosić tyle, 200 zł 
Ŝebyśmy na swoje wyszli. a jak pani widzi, my nie chcemy wyjść na 
swoje, zamiast 200 zł z tego miejsca godzimy sie, Ŝe otrzymamy, w tym 
przypadku kiedy będzie to wykupione, najwyŜej 30 zł. To jest taki do bólu 
populistyczne mówienie, Ŝe miasto chce na płatnej strefie zarobić, mój ty 
panie BoŜe wszystkie dochody z płatnej strefy parkowania w mieście 
Gdańsku wynoszą 3 i chyba pół miliona złotych rocznie przy budŜecie 
2,5 miliarda. O czym my w ogóle mówimy? Cały świat sie juz nauczył, 
łącznie z miastami rządzonymi przez lewicę, Ŝe to słuŜy tylko i wyłącznie 
regulacji. Nie ma lepszej metody jak pieniądz do kreowania określonych 
zachowań mieszkańców. I tylko o to chodzi, i tylko dlatego ta strefa jest 
płatna. gdyby był inny pomysł na świecie na ograniczenie samochodów 
w określonych miejscach, to by go wymyślono, a jakoś na świecie nikt go 
nie wymyślił. W Londynie za sam wjazd do centrum się płaci. I znowu 
ostatni punkt co pani poruszała, Ŝe to nie jest problem samochodów, 
tylko deficyt miejsc parkingowych. Pani Radna, to jest myślenie z 
poprzedniej epoki, w Kopenhadze, którą myślę, Ŝe pani zna i myślę, Ŝe 
pani ją lubi, jest to miasto bardzo atrakcyjne, w Śródmieściu 
systematycznie zmniejsza sie liczba miejsc parkingowych, bo chodzi o 
to, Ŝeby samochody tam nie przyjeŜdŜały, a nie Ŝeby przyjeŜdŜały. i 
dzięki temu polecam ksiąŜkę pana Jana Gehla, mogę pani ja poŜyczyć, 
osobiście posiadam w wersji polskiej i angielskiej, moŜe pani ją poczytać 
i pani sie przekona, Ŝe zmniejszenie liczb parkingowych w centrum 
miasta powoduje wzrost wartości biznesu w tych miejscach, wzrost ilości 
hoteli. Powiem pani więcej. jest takie jedno miejsce na świecie, jest takie 
jedno miasto, Ŝe nie ma w centrum ani jednego miejsca parkingowego, 
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powiem pani więcej, w tym mieście w ogóle nie wolno jeździć 
samochodem a biznes się kręci strasznie i jest to Wenecja. Tam jest 
tylko transport publiczny i nie ma ani jednego samochodu w centrum, ani 
jednego parkingu a biznes się kręci świetnie. właśnie dlatego, Ŝe nie ma 
tam samochodów. Jest to miasto przyjazne dla ludzi. I my teŜ chcemy 
mieć takie miasto przyjazne dla ludzi w Gdańsku. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Po pierwsze chciałabym prosić, Ŝeby pan prezydent na mnie nie 
krzyczał, po drugie chciałabym prosić, Ŝeby pan w swoich 
wypowiedziach nie uŜywał epitetów, bo ja do pana nie mówię, Ŝe pan 
uprawia demagogię, nawet jak się pan myli, a ja mam do tego stosunek 
krytyczny i mam nadzieję, Ŝe to nas róŜni i na tym tle ja wypadam 
pozytywnie nie pan. Po trzecie w swojej wypowiedzi pomylił pan groch z 
kapustą poniewaŜ nawet nie chodzi o poszerzanie stref płatnego 
parkowania. Nawet się korki psuja bo krzyczy pan prezydent. I po trzecie 
przede wszystkim chodzi o dodatkowe opodatkowanie mieszkańców. 
JeŜeli pan mówi, ze pan chciał Oliwę zamknąć, Ŝeby tam nie wjeŜdŜały 
pojazdy to nie powiedział pan tego w uzasadnieniu, bo w uzasadnieniu 
czytamy, Ŝe chodzi o brak miejsc postojowych i brak miejsc do 
parkowania w Oliwie. To czytamy w uzasadnieniu. Wiec proszę nie 
wymyślać nowych faktów. Po drugie logika jest taka, ze pan do maja się 
bez przerwy wycofuje, wiec proszę raz być konsekwentnym i ja wtedy 
uwierzę, ze chodzi panu o dobro miasta a nie o zakulisowe 
porozumienia. Ten radny jest bardziej wpływowy to się wycofujemy, 
tamten radny jest mniej wpływowy to się nie wycofujemy. I jeŜeli pan 
chce Ŝeby ludzie decydowali o sobie i cierpieli w Oliwie to proszę 
pozwolić ludziom na Siedlcach cierpieć. Dziękuję bardzo.  
 
Radny SZYMON MOŚ 
Tutaj niesamowita atmosfera. Klub PiS nagradza oklaskami radna z SLD 
tym czasem w Szczecinie ramie w ramie Klub SLD i PiS’u podnoszą 
opłaty za parkowanie i uŜywają tych samych argumentów co my, to tak 
na marginesie. Natomiast chciałem powiedzieć, Ŝe czuje się troszeczkę 
parkingowym hippsterem, część z państwa zna pewnie to określenie, 
albowiem mówiłem o tym, ze w Oliwie strefa parkowania jest nie 
potrzebna zanim to było modne. Wiec prosiłbym o oddanie elementarnej 
sprawiedliwości tym radnym miejskim, którzy byli przeciwni strefie 
płatnego parkowania w Oliwie i od początku o tym rozmawiali. Przede 
wszystkim radnym z okręgu nr 6, a takŜe i innym radnym , do których i ja 
się zaliczam, którzy mówili o tym głośno zanim się to stało modne. 
Proszę wiec nie mówić, ze ulegamy naciskom, czy ze ktoś jest bardziej 
wpływowy ktoś jest mniej wpływowy. My po prostu staramy się podejść 



 65

do sprawy merytorycznie, a nie jakby tutaj chciano to przedstawiać w 
jakiś sposób dzieląc się na wpływy. A poniewaŜ pewną przesłanką tej 
ustawy jest, tej uchwały i wiele razy o tym mówiłem, czy przesłankom 
wprowadzania tych stref jest deficyt miejsc, rotacja miejsc parkingowych, 
potrzeby organizacji ruchu lub preferencja dla komunikacji zbiorowej, to 
tylko i wyłącznie tymi argumentami powinniśmy się kierować.                       
Od początku mówiłem będąc wśród radnych, takŜe radnych z Platformy 
z okręgu nr 6, ale i innych radnych, Ŝe w Oliwie po prostu tej potrzeby  
mojej opinii nie ma. I cieszę się, ze udało nam się wspólnie, jako Klubowi 
Radnych PO z panem Prezydentem Lisickim dojść do takiego 
porozumienia i zobaczyć jak będzie to funkcjonowało. RównieŜ cieszę 
się, Ŝe udało się dojść do pewnego porozumienia z Siedlcami z tego co 
mogłem przeczytać, będzie moment taki gdzie będzie powiedzmy próba 
sprawdzenia jak będzie ten system działał jeŜeli dobrze zrozumiałem 
mimo wprowadzenia tej uchwały. I myślę, ze biorąc pod uwagę te istotne 
czynniki warto by było, i tutaj takie moje pytanie do pana Prezydenta, czy 
w zasadzie tez wniosek do pana Przewodniczącego Rady Miasta, by 
rada za jakiś czas, czy to przez odpowiednią komisję, czy teŜ po przez 
informacje udzieloną całej radzie pochyliła się ponownie nad kwestią 
stref parkowania i sprawdziła w jaki sposób te strefy parkowania 
funkcjonują i czy spełniają swoje zadania w ramach tej uchwały, którą 
dzisiaj będziemy podejmować. Moim zdaniem taka informacja byłaby 
bardzo istotna i umoŜliwiłaby nam teŜ dzisiaj spokojnie podjąć decyzję w 
poszanowaniu i naszych własnych racji i w takim Ŝyczliwym zrozumieniu 
dla tych, którzy się z tymi racjami nie zgadzają, bo na tym polega w 
końcu decydowanie, podejmowanie uchwał w Radzie Miasta, Ŝe szuka 
się gdzieś jakiegoś pola kompromisu, z którego nie zawsze wszyscy 
będą zadowoleni. Kończę moja wypowiedź takim wnioskiem o to, aby za 
jakiś czas rada, na przykład za rok jeszcze raz przyjrzała się  temu jak 
wyglądają strefy płatnego parkowania, jakie przynoszą efekty. Dziękuję.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję, ja myślę, ze rzeczywiście za jakiś czas moŜemy się zwrócić do 
pana prezydenta, ale to musi najpierw zafunkcjonować. Pan radny Dzik. 
 
Radny PIOTR DZIK         
Panie prezydencie pierwsza sprawa to juŜ ja to z panem Sobotą 
wyjaśniłem, chodzi o to jeśli rodzina chce przyjechać po swoich 
rodziców, którzy mieszkają na Starówce do lekarza czy ewentualnie 
gdzieś zawieść to będzie to w regulaminie rozumiem? Potwierdza pan 
Sobota? 
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BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
To są dwie kwestie. W tej chwili procesujemy uchwałę mówiącą                       
o poborze opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych i nie 
naleŜy tego wiązać z decyzją zarządzającego ruchem zamykającą 
pewna część miasta. Czyli jeŜeli mieszkaniec będzie wymagał opieki, 
będzie miał swój pojazd, ten swój pojazd będzie trzymał na terenie strefy 
płatnego parkowania, to jeŜeli trzyma go na drodze publicznej zapłaci 
sobie 30 zł, poza droga publiczną nie płaci nic. Natomiast osoba, która 
do niego będzie przyjeŜdŜała, tak samo będzie mogła dostać 
identyfikator od zarządzającego ruchem, Ŝeby wjechał do tego terenu. 
Jak postawi na drodze publicznej to podejdzie do parkometru, wrzuci te 
50 gr czy ile tam potrzeba, jeŜeli postawi poza droga publiczną nie płaci 
nic. Rozdzielamy te dwie kwestie. Co innego jest zamknięty jakiś rejon 
do którego za pomocą identyfikatora wydanego przez zarządzającego 
ruchem moŜna będzie wjechać a co innego jest pobór opłaty za postój 
pojazdu samochodowego na drodze publicznej. To teraz będzie 
jednoznacznie rozdzielone. Faktycznie obecnie obowiązująca uchwała w 
tym względzie nie jest jasna poniewaŜ miesza te dwa pojęcia.   
 
Radny PIOTR DZIK         
Jeszcze jedna sprawa. Panie prezydencie, mamy rozdzielność taką,            
Ŝe mieszkańcy dostają identyfikator i mają dodatkowo jeŜeli chcą 30 zł 
na miesiąc, a przedsiębiorcy, którzy prowadza działalność gospodarczą 
równieŜ dostają identyfikator na wjazd ale czy teŜ nie moŜna by było 
potraktować ich w ten sposób jak mieszkańców, ze miesięczna opłata 
będzie 30 zł za ewentualne parkowanie, mówimy o dostawach o takich 
innych rzeczach?   
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Panie radny, nie ma takiej potrzeby, dlatego, Ŝe my mówimy o miejscach 
wyznaczonych do parkowania, czyli miejscach gdzie się parkuje a nie 
jest dostawa towaru. Dostawa towaru będzie tak naprawdę na tych 
zasadach jak jest dzisiaj, ze podjeŜdŜa samochód, zatrzymuje się na 
awaryjnych światłach i ten towar jest wyładowany i samochód odjeŜdŜa. 
W większości przypadków, bo mówimy tu o głównym mieście, nie ma 
takiej potrzeby. Dzisiaj taka sytuacja ma miejsce we Wrzeszczu i jakoś 
sobie przedsiębiorcy radzą. Pamiętajmy, Ŝe ta opłata dopiero wchodzi od 
godziny 9, a wiec wszystkie dostawy towarów do godziny 9 są moŜliwe 
absolutnie bezpłatnie. Pod Rugie, jeŜeli przedsiębiorca chce wykupić 
sobie abonament miesięczny na całe miasto, teŜ moŜe. Pości go w 
koszty. To nie są takie wielkie pieniądze z punktu wiedzenia 
przedsiębiorcy, który rozwozi towary po całym Gdańsku. Natomiast nie 
widzę moŜliwości odpłatności 30 zł, bo to by prowadziło do sytuacji,             
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Ŝe pół Gdańska miałoby uprawnienia do parkowania w płatnych 
miejscach.  
 
Radny KRZYSZTOF WIECKI  
Panie prezydencie, prawie na samym początku swojej wypowiedzi                
w czasie trwania tej dyskusji mówił pan o wymuszeniu fluktuacji                   
na miejscach parkingowych, Ŝeby kto ma garaŜ, Ŝeby pod oknem swoim 
nie parkował, kto ma podwórko, to na podwórku sobie parkuje ale są 
takie miejsca w granicach tych miejsc postojowych, za które maja 
mieszkańcy płacić, są takie miejsca, gdzie mieszkańcy jeŜeli nie mają 
swojego garaŜu nie maja innej moŜliwości do parkowania niŜ pas 
drogowy. Jednym z takich miejsc jest ulica Zawiszy we Wrzeszczu, 
myślę, ze takich miejsc znajdzie się więcej, jest posesja na 
Wyspiańskiego 22, gdzie z kolei maja teren prywatny jest łącznie z 
chodnikiem, czy jeŜeli oni zaparkują na tym chodniku to oni nie zostaną 
obciąŜeni opłatą? Mam wątpliwości czy na przykład będzie moŜna brać 
opłaty za parkowanie po prawej stronie ulicy Białej jadąc w dół, zresztą 
to jest ulica jednokierunkowa, czy to nie jest teren kolejowy, czy w tym 
momencie moŜna przy najmniej część tego terenu, czy tutaj będzie 
moŜliwość pobierania opłat? A myślę, Ŝe dobrym pomysłem na to, Ŝeby 
wymusić tą wymianę samochodów na tych miejscach parkingowych, bo 
przecieŜ ludzie jeŜdŜą w róŜne części Gdańska, które tutaj są 
wymienione z róŜnych powodów, do urzędu, szkoła itd. itd. MoŜe warto 
by było pomyśleć o tym, aby przykładowo pierwsze pół godziny było 
bezpłatne, następna juŜ jest opłata i w tym momencie właściciel tego 
pojazdu jest zmuszony odjechać albo zapłacić. JeŜeli załatwianie sprawy 
w jakimś urzędzie trwało zbyt długo, w tym momencie musi zapłacić. 
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Panie radny rozwiązanie, o którym pan mówi byłoby bardzo sensowne 
bardzo fajne, gdyby było do wykonania. To by oznaczało, ze w kaŜdej 
strefie, w kaŜdym miejscu gdzie jest pobór opłaty, przy kaŜdym 
samochodzie nieomalŜe musiałby stać człowiek i pilnować, czy Kowalski 
przyjechał 15 min temu czy 20 min temu. Takie rozwiązanie moŜe mieć 
miejsce w Galerii Bałtyckiej czy gdziekolwiek indziej gdzie jest bilet na 
wjeździe i na wyjeździe i wtedy moŜna oceniać jak długo ktoś stał i czy 
jest zwolniony czy nie. Natomiast tutaj jest to po prostu nie realne. 
Musiałby stać pracownik, odnotowywać za kaŜdym razem, o której ktoś 
przyjechał, o której ktoś odjeŜdŜa. To jest po prostu nie wykonalne. Co 
do idei jest to sensowne, co do praktyki działania, jest to niewykonalne.           
I druga odpowiedź. Mówi pan o Zawiszy, Wyspiańskiego itd. mówimy o 
opłacie tylko i wyłącznie w pasie drogowym. Czyli jeŜeli jest teren 
kolejowy, to jest nie w pasie drogowym, to nie ma opłaty. My nie 
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moŜemy regulować. Tak samo my nie regulujemy tutaj na jakichś 
parkingach, na podwórkach. My regulujemy tylko i wyłącznie w pasie 
drogowym. Czyli w bardzo duŜym uproszczeniu mówiąc w obrębie 
chodnika i ulicy. I tylko tam moŜemy jako ZDiZ pobierać opłaty, a nie 
nawet na podwórkach miejskich, które są wewnątrz jakichś kwartałów, 
bo to jest nie ta ustawa. Wiec krótko mówiąc pobieramy w obrębie dróg. 
Natomiast jeŜeli ktoś nie ma miejsca do parkowania pod domem, to nie 
jest to problem miasta, jest to jego problem. Jak kupował samochód to 
się musiał zastanowić gdzie ten samochód postawi. Dlatego, Ŝe być 
moŜe dom jest sprzed 100 lat, podwórka tam nie ma a on mieszka 
dzisiaj. Więc to on musi sam pomyśleć, jak rozwiązuje problem. 
Przypomnę, ze 20 lat temu w Gdańsku było plus minus około 200 
samochodów na 1000 mieszkańców a dzisiaj jest powyŜej 400. co to 
oznacza? śe samochodów przybyło 2 razy, o 100%. Ja się pytam czy w 
tym czasie ulice we Wrzeszczu poszerzyły się 2 razy i wydłuŜyły się 2 
razy i chodniki się poszerzyły 2 razy? No nie. I się nie poszerzą. W 
związku z tym, jak ktoś kupuje samochód, to musi najpierw pomyśleć co 
z nim potem zrobi, gdzie go zaparkuje i tyle.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Proszę państwa jeszcze siedem osób jest zgłoszonych. Pan 
kierownik jeszcze. 
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Krótka odpowiedź dla osoby, która mieszka na przysłowiowej ulicy 
Zawiszy Czarnego. JeŜeli ulica Zawiszy Czarnego zostanie objęta 
opłatą, to wtedy ten mieszkaniec za pomocą abonamentu 30 złotowego 
moŜe postawić pojazd w całej strefie, nie tylko pod domem.  
 
Radna MAŁGORZATA CHMIEL  
Chciałam złoŜyć wniosek formalny o zamkniecie listy mówców.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Pan Kamiński, Wiecki, Koralewski, Słodkowski, Moś i 
Czerniewski. Kto z pań i panów jest za zamknięciem listy? 
 

Za    -     21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało si ę   -       2 
        

        Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu zamkn ęła list ę mówców.  
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Radny WIESŁAW KAMI ŃSKI 
Ja uwaŜam, Ŝe nic lepiej nie wpływa na mądrość, merytoryczność 
podejmowanych decyzji przez władzę gdy władza ponosi takie same 
obciąŜenia z danin, które proponuje, aby ponosili mieszkańcy. 
Reasumując, jeŜeli pracownicy pracujący na targowiskach za to, Ŝe obok 
miejsca pracy stawiają swój samochód musza płacić czy abonament czy 
w innej formie to uwaŜam, Ŝe urzędnicy łącznie z Radnymi Miasta 
Gdańska za to, ze chcą parkować przy swoich miejscach pracy, równieŜ 
powinni takie same kwoty płacić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie 
aby pracodawca wykupił abonamenty dla swoich pracowników.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Czyli ja rozumiem, ze w przyszłym roku nie chcemy wjazdówek 
nigdzie. Pan radny Słodkowski. 
 
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI   
Dzień dobry. Ja mam taki głos, bo tutaj wszyscy bardzo chętnie 
wypowiadają się w imieniu mieszkańców Śródmieścia, ja pragnę 
zauwaŜać, ze Rada Dzielnicy Śródmieście pozytywnie zaopiniowała ten 
druk. Na przykład w miejscu, w którym ja mieszkam, na Śródmieściu 
pierwszy parking strzeŜony koło Kościoła Brygidy kosztuje złotych 130,    
a więc oferta miejsca parkingowego za złotych 30 jest ponad 4 krotnie 
tańsza. Nie jest to tylko propozycja moŜliwości zaparkowania, ale jest to 
propozycja zaparkowania znacznie tańszego.  
 
Radny PAWEŁ CZERNIEWSKI  
Ja chciałem powiedzieć o sprawie Oliwy i Siedlec. Pani radna Banach 
powtarza jakieś wyssane z palca fakty prasowe odnośnie wpływowości 
radnych poszczególnych dzielnic, zamiast zauwaŜyć fakt, ze w 
przeciwieństwie do Oliwy w pobliŜu Siedlec są sady, policja, urząd 
miejski, szpital wojewódzki, szpital kolejowy. I niewątpliwie jeŜeli 
ktokolwiek w tamtym rejonie się pojawia w godzinach pracy tych 
instytucji, to problem z zaparkowaniem istnieje. Tutaj znamienna jest 
wypowiedź Przewodniczącego Rady Osiedla Siedlce, który na Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej powiedział, ze co prawda rada przyjęła 
uchwałę protestującą przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego 
parkowania na Siedlcach, to jego poglądy w tej sprawie ewaluowały i 
dwa tygodnie temu zaleŜało mu właściwie na tym, aby wprowadzić 
bezpłatny abonament dla mieszkańców a nie Ŝeby nie wprowadzać 
strefy płatnego parkowania na Siedlcach, bo dotarły argumenty 
przemawiające za taką decyzją. Myśmy wspólnie z radnym Dzikiem, 
ZDiZ’tem i Prezydentem Lisickim spróbowali wypracować kompromis, 
który z jednej strony będzie uwzględniał interesy klientów tych instytucji 
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zlokalizowanych w okolicach Nowych Ogrodów, a z drugiej interesy 
mieszkańców. Stąd teŜ w projekcie strefa płatnego parkowania na 
Siedlcach ma do godziny 15 a nie do godziny 17, bo po godzinie 15 
takiej potrzeby w tym rejonie nie ma i stad teŜ deklaracja przedstawicieli 
ZDiZ na Komisji, ale jeśli moŜna to bym prosił o potwierdzenie jej tutaj na 
sesji, ze nie będą pobierane od razu opłaty w całej strefie, tylko 
bezpośrednio w pobliŜu, nie będą od Bema do Ciasnej, taka padła 
deklaracja i będziecie państwo monitorować ja się zmienia sytuacja i czy 
rozszerzenie tych opłat będzie czy nie będzie uzasadnione.   
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Panie prezydencie, wysoka rado. Ja byłem przeciwny takim kształtom 
planów zagospodarowania przestrzennego w okolicy Kartuskiej czy 
Strzeleckiej. Takiemu kształtowi planów w okolicy Arkońskiej i jestem 
przekonany, Ŝe wszyscy ci, którzy byli za spowodowali ten deficyt miejsc 
parkingowych spowodowali ten problem i dzisiaj stad ten pomysł na 
płatna strefę parkowania. A więc to jest tak właśnie, Ŝe jak to ktoś kiedyś 
powiedział, leczenie dŜumy cholerą. I to był problem. Złe głosowanie 
wtedy i to jest moim zdaniem złe głosowanie dzisiaj. Mieszkańcy są 
sankcjonowani a nie powinni i to jest tylko krótki przyczynek do tej 
uchwały. Nie powinni być w Ŝaden sposób sankcjonowani nawet tymi 30 
złotymi. Chce się ich stamtąd tych mieszkańców pogonić, albo mają 
zapłacić ten uchwalony haracz, Ŝeby tam wywołać odpowiednią reakcje 
w określonych godzinach. To jest niesprawiedliwość wobec tych ludzi. 
Oni wprowadzając się w to miejsce zakładali, ze nikt nigdy im nie zrobi 
takiego problemu. Okazuje się, ze władza jak gdyby w ich interesie 
działając niejako robi to przeciwko nim. Dziękuję bardzo. 
 
Radny KRZYSZTOF WIECKI  
Panie prezydencie wrócę jeszcze do tej ulicy Zawiszy Czarnego. Tak jak 
pan mówi, te budynki zostały 100 lat temu czy ileś wybudowane i nie 
mają podwórek. Zgadza się, nie mają, nie maja sosteju do tych 
podwórek chociaŜ podwórka jako takie są ale nie ma moŜliwości tam 
wjechania. Teraz pan mów kupiliście samochód, macie w tym miejscu, 
cierpcie z tego powodu, zapłaćcie 30 zł. Tylko, ze te 30 zł akurat jeŜeli 
chodzi o ten rejon Wrzeszcza juŜ pomijam sama ulice Zawiszy, musza 
zapłacić za 2 dni w tygodniu, w pozostałych strefach jest od poniedziałku 
do piątku. Tutaj kolega podpowiada, Ŝebym się zapytał czy razem ze 
śmieciami to moŜna płacić. Tylko troszkę mi tutaj nie pasuje, znamy się 
juŜ parę lat, do tego co pan tutaj mówi, to o czym mówiłem, ze wymiana, 
czyli bilet, pół godziny bezpłatne, później trzeba zapłacić. Pan mówi, ze 
trzeba by było postawić człowieka bo nie zapłacą. Panie prezydencie, 
więcej wiary  ludzi,, naprawdę ludzie SA sprawiedliwi. 99% ludzi to są 
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sprawiedliwi. 1% moŜe będą oszustami, będą chcieli na te parę złotych 
miasto oszukać. I w tym momencie nie trzeba stawiać tam Ŝadnego 
straŜnika, wystarczy ten biletomat, bierze sobie na pół godziny, kładzie 
za wycieraczkę, jeśli załatwił sprawę w pół godziny odjeŜdŜa, jeŜeli nie, 
wtedy płaci. Więcej wiary w ludzi panie prezydencie.  
 
Radny SZYMON MOŚ  
Z ogromna waga wsłuchałem się w te głosy dotyczące 
samoograniczenia się radnych, muszę powiedzieć,, ze tutaj  Gdańsku 
staramy się dawać dobry przykład. W poprzednich kadencjach zniesione 
darmowe przejazdy, równieŜ ponosimy odpłatność za strefy płatnego 
parkowania. Ale poniewaŜ w dniu dzisiejszym temat struktur partyjnych 
w Radomiu był tematem szczególnie dobrze znanym niektórym radnym, 
apeluje zatem do tych radnych, którzy tak specjalizują się w strukturze 
partyjnej Radomia, aby równieŜ zaapelowali do swoich kolegów. 
Albowiem w Radomiu przy okazji podwyŜek za strefę płatnego 
parkowania okazało się, ze przewodniczący tejŜe rady, który akurat 
przez przypadek naleŜy do Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko korzysta z 
darmowego abonamentu w strefie płatnego parkowania, ale jeszcze 
darmowy ten abonament wydawany był na podstawie przepisów prawa, 
na podstawie których wydawany być nie mógł, zaś uŜyto sprytnej furtki, 
w której to prezydent miasta, przez przypadek równieŜ akurat z Prawa i 
Sprawiedliwości wydawał prezydium rady ze swojej partii te zezwolenia. 
Nigdy bym tego tematu nie poruszał, ale poniewaŜ akurat dzisiaj tak 
dobrze okazało się, ze niektórzy z nas specjalizują się w strukturach 
partyjnych radomskich i tak gorliwie nawołują do tego, moim zdaniem 
mówiąc juŜ powaŜnie niepowaŜnych wypowiedziach, które są 
demagogiczne, tylko słuŜą temu, Ŝeby cos się działo, Ŝeby zajęli się teŜ 
własnym podwórkiem. Bo w przeciwnym wypadku ta dyskusja będzie 
wyglądała tak jak od jakiegoś czasu wygląda. Dziękuję.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję, zaraz oddam głos panu prezydentowi, ale pozwolę sobie teŜ  
jedna uwagę zrobić. PoniewaŜ tu się powtarzały takie głosy, ze niewiele 
daje takie właśnie opłaty i parkowanie, mogę powiedzieć, ze jeŜdŜę 
Rawie co tydzień, a latem co tydzień do Sierakowic bo mam tam akurat 
kawałek działki, i powiem, ze przedtem jak nie było parkowania na tym 
rynku tam, wiecie tam jest wielki parking, nigdy nie było w sobotę 
miejsca. Dzisiaj kiedy jest to opłacane, są parkometry i opłacamy to 
kaŜdy wiedza, załatwia, robi zakupy i ucieka i zawsze moŜna znaleźć 
miejsce. W Sierakowicach. To jest najlepszy przykład gdzie ten rynek 
stał się parkingiem, ale wymieniają się dzięki temu, ze stał się płatnym 
parkingiem. Bardzo proszę pan prezydent Lisicki. 
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MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Jakieś sprawy techniczne to pan Sobota, natomiast ja odpowiem, 
nazwijmy to umownie, bardziej politycznie. Przede wszystkim panie 
radny Koralewski, drogi Kazimierzu dla ciebie wszystko w mieście jest 
haraczem, ktoś płaci czynsz, to płaci haracz, ktoś płaci opłatę za postój 
samochody – haracz, ja nie wiem jak to jest w tych miastach gdzie PiS 
rządzi i teŜ są czynsze, teŜ są strefy płatnego parkowania, zapewniam 
cię, ze te miasta się nie róŜnią od miast zradzanych przez Platformę, 
chociaŜ jest ich zdecydowanie mniej, ale naprawdę tam teŜ haracze 
pobierają. Więc moŜe byś waŜył słowa. Tak samo jak kiedyś jeden z 
twoich radnych uŜył słowa w stosunku do StraŜy Miejskiej – siepacze. 
Tylko jakoś nie ma ani jednej sprawy w sądzie przeciwko tym 
siepaczom, Ŝe oni kogoś ukarali bezpodstawnie. Wiec naprawdę to jest 
jedna rzecz. A druga odpowiedź do Krzysia. Krzysztofie, idąc tokiem 
twojego myślenia, ja teŜ bardzo lubię Gdańszczan, naprawdę gorąco im 
wierzę, ale powiedz mi, czy byłbyś gotowy teraz wstać i zaproponować, 
Ŝebyśmy zlikwidowali Renomę w tramwajach? No przecieŜ wszyscy 
mieszkańcy Gdańska płacą za przejazdy prawda? 99% płaci. Czyli co 
likwidujemy Renomę? Bo trzeb pójść za ciosem. JeŜeli zlikwidujemy 
Renomę, to oszczędzimy na kosztach, a wpływy pozostaną te same 
prawda? Tylko, ze ja wiem, ze jak wprowadziliśmy Renomę to w jednym 
roku wpływy skoczyły bodajŜe o 20 mln złotych. Jakby ktoś napadł na 
bank w Gdańsku i skradł 20 mln złotych to byłoby na pierwszych 
stronach gazet, ale poniewaŜ to kradli wszyscy po malutku to nikogo to 
nie interesowało. Wiec wiary  ludzi Ŝyczę ci teŜ, ja teŜ w ludzi wierzę, ale 
powiem tak, zaufaj i sprawdź.  
 
BOHDAN SOBOTA – Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gda ńsku  
Pierwsza odpowiedź dotycząca ulicy Kartuskiej. Faktycznie 
potwierdzam, Ŝe jeŜeli granica zostanie uchwalona w takiej formie jaka 
zaproponował Prezydent Miasta, to zarządzający ruchem nie będzie w 
ciągu najbliŜszych 3 miesięcy, to znaczy po październiku, nie będzie 
pobierał na pewno na odcinku od ulicy Bema do ulicy ciasnej. 
Odpowiedź dotycząca pracowników magistratu jak myślę jest jedna. 
JeŜeli pracownik magistratu w obecnej chwili postawi pojazd na drodze 
publicznej to płaci tak jak kaŜdy inny, jeŜeli pozostawi pojazd poza drogą 
publiczną nie płaci. Akurat tak się dzieje, Ŝe w okolicy magistratu ta 
działka, czyli ten parking przy 3 Maja jest poza droga publiczną i nie 
moŜe być przekształcony na drogę publiczną.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Proszę państwa wiem, ze się zgłaszają osoby. Lista 
mówców została wyczerpana. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. 
Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 704                  
z autopoprawkami?     

 
 
 
 

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 XXXII/680/12 

   
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na d rogach 

publicznych na terenie Miasta Gda ńska, ustalenia stawek 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej 

strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat 
 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.   
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23) w sprawie podziału obszaru Gminy 
Miasta Gdańsk na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz wyznaczenia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych              
(druk 730);  

 
 
 

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt, Strategii i BudŜetu nie opiniowała, Rozwoju 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska równieŜ nie opiniowała. Głos w 
dyskusji pan radny Falandysz. 
 
Radny JAROMIR FALANDYSZ  
Ja chciałem tylko wspomnieć o tym piśmie od Forum Rad Dzielnic, które 
prosi nas o to, Ŝeby przesunąć te wszystkie głosowania związane z tą 
nową gospodarka śmieciami na grudniową sesję, bo nie mogli się 
zapoznać z ich treścią i się do nich odnieść. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Ja powiem tak szanowni państwo, wszyscy się mogli zapoznać. My to 
dosyć długo juŜ robimy. Były spotkania. Było parę spotkań na dzielnicach 
i w innych miejscach. Myśmy te trzy dotyczące stawki, terminu określenia 
i trybu oraz odbieranie odpadów, myśmy przesunęli na następne sesje. 
Natomiast te nie budziły Ŝadnych kontrowersji. Ten wniosek Ŝebyśmy 
nieprocedowali jest bezzasadny. Bardzo proszę pan radny Dzik. 
 
Radny PIOTR DZIK  
Te punkty, o których pan mówił na posiedzeniu komisji. Była jako 
przedstawicielka rad dzielnic pani Makowska i które szczegóły 
najbardziej ja bulwersowały zostały wyjaśniane, natomiast głównie to do 
tych pozostałych druków maja teraz czas na odniesienie.  
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Ja mam pytanie do pana prezydenta, czy na spotkaniach                               
z mieszkańcami, które nazywano konsultacjami pan prezydent ujawnił 
projekty uchwał, bo dopiero one są jakimiś konkretem, a tak to jest 
pewien abst5rakt, o którym pan prezydent podejrzewam na spotkaniach 
mówił. Proszę o odpowiedź. 
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Oczywiście nie był omawiany szczegółowo kaŜdy projekt uchwały 
oddzielnie. Natomiast oczywiście mówiliśmy jakie uchwały mają być 
podjęte i miedzy innymi uchwała o podziale na sektory równieŜ była 
prezentowana, ze będziemy rekomendowali 6 sektorów w mieście. 
TakŜe jak najbardziej to wszystko było omawiane. Gdyby radni PiS’u 
chodzili na te spotkania to by wiedzieli, a poniewaŜ Ŝaden z radnych 
PiS’u się nie pofatygował no to nie wiecie.   
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Ja w trybie sprostowania. Panie prezydencie, spotykaliśmy się 
bezpośrednio z panem prezydentem, wiec dlaczego mięlibyśmy jeszcze 
świecić na pańskich spotkaniach z mieszkańcami. To były spotkania 
pana z mieszkańcami. W miejscowości tam gdzie mieszkam zachęcałem 
mieszkańców, Ŝeby poszli na to spotkanie i byli. Nie rozmawiałem z nimi 
juŜ po tym spotkaniu, stad moje pytanie czy pan ta prezentował te 
uchwały. Oczywiście mógłbym dojść do tej odpowiedzi inna drogą, 
wydawało mi się to prostsze, ale panie prezydencie, na ten temat myśmy 
się spotykali trzy razy i chyba starczy. TakŜe nie miejmy Ŝalu do siebie, 
ze nie spotykaliśmy się na spotkaniach z mieszkańcami i nie 
zadawaliśmy panu dodatkowych pytań, nie stawialiśmy pana pod 
pręgierzem, nie oskarŜaliśmy, nie robiliśmy sobie aplauzu. TakŜe myślę 
panie prezydencie, Ŝe powinien pan to docenić.   
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Ja chodziłem na niektóre spotkania i powiem, ze na tych 
spotkaniach moŜe nie było mowy o samej uchwale, ale była mowa o tych 
wszystkich sprawach, które się znalazły w uchwałach. Czyli była mowa o 
strefach, była mowa o cenie, o systemach. To wszystko co mamy dzisiaj 
w uchwałach było na tych spotkaniach. Proszę pani Jolanta Banach. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
PoniewaŜ przystępujemy do pakietu uchwał związanych z nowym 
systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. Ja chciałam się 
zapytać jakie stanowisko zajmowało miasto Gdańsk w konsultacjach              
z rządem, zwłaszcza odnośnie czterech metod naliczania stawek                
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za wywóz śmieci i ich zagospodarowanie. PoniewaŜ jak wskazują 
eksperci i sam pan prezydent te cztery metody są trudne w praktyce do 
zastosowania. Zawierają definicję, które są niedookreślone w samej 
ustawie, jak na przykład mieszkaniec, gospodarstwo domowe czy 
powierzchnia mieszkania i ponadto dają samorządom właściwie 
moŜliwość nieograniczonego ustalania stawek opłat co niektórzy 
eksperci uwaŜają za niekonstytucyjne. W świetle skarg do Trybunału 
niektórych gmin i miast, chciałam w związku z tym zapytać pana 
prezydenta czy Gdańsk te ustawę w takim kształcie popierał.   
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Myśmy nie wnosili większych uwag do tej ustawy. MoŜe powiem tak, 
myśmy jako miasto oddzielnie nie występowali nigdzie. Natomiast mamy 
wspólne wystąpienie miast skupionych w Unii Metropolii Polskiej i to 
wystąpienie obejmuje około 10 punktów, które myśmy uwaŜali, ze w tej 
ustawie naleŜy zmienić, Ŝeby móc ja z duŜym komfortem prawnym 
wprowadzić. Te uwagi z tego co wiem znalazły zrozumienie rządu i 
będzie w sprawie tej ustawy tzw. mała nowelizacja, ale podkreślam te 
uwagi dotyczyły nie sensu ustawy, ale raczej dotyczyły pewnych 
konkretnych zapisów, konkretnych paragrafów, miedzy innymi tych, które 
pani wymieniała, tych takich nazwijmy to umownie niedoprecyzowań. 
Natomiast myśmy nie podwaŜali np. kluczowego podziału przyjęcia 
metod. OtóŜ powiem szczerze ja nie znam zadanej innej metody, która 
moŜna było by zaproponować oprócz tych 4, bo oczywiście metoda 
polegająca na tym, Ŝe płacimy za tyle śmieci ile ich wyprodukujemy, czyli 
czytaj np. od wagi w ogóle nie wchodzi w grę bo taka metoda jest dzisiaj. 
Dzisiaj tak naprawdę w Polsce jest tak, Ŝe wszyscy. Którzy produkują 
śmieci płacą za wywóz tych śmieci od ilości kubełków, moŜe nie od wagi 
ale od pojemności kubełka co na jedno de facto wychodzi. Problem 
polega na tym, ze taki system, taka opłata jak gdyby zachęca, Ŝeby 
wykazywać jak najmniej opłat. Ja oczywiście zgadzam się z panią i 
radnym Wieckim jak zwykle, ze 99% mieszkańców Polski zapłaciłoby 
uczciwie, ale poniewaŜ ten jeden procent zaśmieca wszystkie lasy, 
podrzuca śmieci na osiedla itd. to ta metoda po prostu nie sprawdziła 
się. Zresztą zachęcam do lektury, w Internecie moŜna poszukać, były 
takie eksperymenty robione w miastach szwajcarskich i niemieckich, ze 
na chwile odchodzono od systemu jakiejś powszechnej opłaty w miejsce 
opłaty za ilość śmieci i okazało się, ze ci sami Niemcy, którzy są bardzo 
czyści i skrupulatni, w momencie kiedy mogli zaoszczędzić to wyrzucali 
śmieci do lasu woląc zapłacić mniej. Wiec niestety ta metoda się nie 
sprawdziła, ja nie widzę innej moŜliwości i powiem szczerze przy 
najmniej w Unii Metropolii Polskich, ale równieŜ Związku Miast Polskich 



 77

nikt innego pomysłu tutaj nie zgłosił, takŜe trzeba po prostu wybrać jedna 
z tych 4 metod.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, Ŝe mówimy o druku 730 dotyczącym 
podziału gminy na sektory. Nie ma głosów więcej w dyskusji. Kto z pań             
i panów radnych jest za przyjęciem 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 XXXII/681/12 

   
w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gda ńsk                      

na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów  
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści oraz 

wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.   
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24) w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, połoŜonych na terenie 
Gminy Miasta Gdańska, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne (druk 731);  

 
 
 

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt, Strategii i BudŜetu nie opiniowała, Rozwoju 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska równieŜ nie opiniowała. Głos w 
dyskusji pani radna Banach. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie przewodniczący, czy myśmy, bo nie pamiętam, zdjęli druk 735               
z porządku obrad? Bo ja bym proponowała, Ŝeby ten 731 połączyć z 735 
bo one mniej więcej tego samego dotyczą, skoro obejmujemy właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, ale generujących odpady, to trzeba by 
od razu moŜe z tymi stawkami. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Jest zdjęty 734 czyli ppkt 27, ppkt 29 czyli 736 i ppkt 30 – 737. Te druki 
zostały zdjęte.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Dziękuję bardzo. To pytanie do pana dyrektora, czy nie uwaŜa, Ŝe trzeba 
by razem rozpatrywać te 2 druki?  
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Szanowna pani radna, te druki będą dzisiaj razem rozpatrywane, bo oba 
staja na tej sesji. Ja chcę tez powiedzieć, ze sfera dotycząca odbioru 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, tak naprawdę ma się nijak 
do mieszkańców, poza tym, ze są mieszkańcami tego samego miasta i 
oczywiście ta uchwała dotyczy nas wszystkich. Ale w sensie 
gospodarczym jest to zupełnie odrębna sfera działalności miasta.  
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Nie ma więcej głosów. Druk 731. Kto z pań i panów radnych 
jest za przyjęciem druku?     

 
  

Za    -     32 
      przeciw    -       1 
      wstrzymało si ę   -       1 
        

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

 
 
 

 
Uchwał ę Nr XXXII/682/12 

   
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli 

nieruchomo ści, poło Ŝonych na terenie Gminy Miasta 
Gdańska, na których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy                        

a powstaj ą odpady komunalne 
 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.   
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25) w sprawie szczegółowego sposobu                
i zakresu świadczenia usług                               
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości                                        
i zagospodarowania tych odpadów,                
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (druk 732);  

 
 
 

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt. Pan przewodniczący Teodorczyk. 
 
Radny JACEK TEODORCZYK  
Ja mam pytanie do pana dyrektora, moŜe pana prezydenta. Czy ustawa 
dotycząca tych problemów, o ile wiem, nie przewiduje podziału na mokre 
i suche śmieci. Proszę na to pytanie odpowiedzieć, czy przewiduje czy 
nie przewiduje ustawa sejmowa. 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Szanowny panie radny ustawa nie definiuje odpadu suchego i mokrego, 
nakazuje gminie wprowadzić system segregacji odpadu u źródła. My 
mamy przypomnę zgodnie ze starym, dotychczasowy regulaminem bo 
on jeszcze nie jest zmieniony, wprowadzony w mieście system 
segregacji odpadów surowcowych po przez tak zwane gniazda 
rozstawiane przez zakład utylizacyjny, oraz przez punkt selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie zakładu utylizacyjnego i jako element 
uzupełniający tego systemu system dualny na 1/3 obszaru miasta.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie dyrektorze, niektórzy przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych              
i spółdzielni, obawiają się pogorszenia warunków jeśli chodzi                          
o obligatoryjna częstotliwość wywozu odpadów. W tej chwili na 
podstawie umów z przedsiębiorcami nawet codziennie niektóre 
wspólnoty mają opróŜniane pojemniki, natomiast ta uchwała mówi, Ŝe 
nie rzadziej niŜ 2 razy w tygodniu w budynkach wielorodzinnych i raz na 
tydzień w domkach jednorodzinnych. Ja rozumiem, Ŝe to jest nie 
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rzadziej, ale to jest ten pułap wymagany uchwałą, obligatoryjnie oni się 
boją, Ŝe to pogorszy obecnie sytuację. To samo dotyczy 
wielkogabarytowych. Teraz są takie spółdzielnie, które zawierają z 
odbiorcą umowę raz na tydzień jeśli chodzi o wywóz odpadów tych 
wielkogabarytowych. To po pierwsze. Po drugie proszę mi powiedzieć, 
czy tutaj miedzy § 3 tej uchwały druk 732 a § 15 regulaminu nie ma 
sprzeczności, tam są inne częstotliwości.   
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Szanowni państwo radni, jak juŜ powiedziałem ta uchwała powstała                
z wyciągnięcia dotychczasowych ustaleń z duŜego regulaminu i stad one 
się tu znalazły. Znaczy, Ŝe w druku 733, który będziemy za chwilę 
omawiać juŜ tych rozstrzygnięć nie ma, dlatego, ze one są w druku 732, 
a wiec o ile, tak jak pani radna słusznie zauwaŜyła, dzisiaj była by 
sprzeczność, o tyle z chwilą przyjęcia regulaminu zmienionego tych 
przepisów dotyczących częstotliwości segregacji odpadów juŜ tam nie 
będzie uregulowanych. Bo to jest domena tej uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. Natomiast 
odpowiadając na pytanie pogorszenia usług. Walorem tej uchwały jest 
to, ze ograniczamy górny poziom odbioru, czyli mówimy, Ŝe nie rzadziej 
niŜ, to znaczy, Ŝe moŜemy częściej odbierać. ZDiZ będzie honorował 
dotychczasowe częstotliwości, bo przypomnę, ze właściwie jedynym 
obowiązkowym załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty, jest 
dołączenie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów i w tych 
umowach będą zawarte miedzy innymi częstotliwości. Oczywiście na 
początku być moŜe będą jakieś perturbacje, miasto jest duŜe a podmiot 
jeden, ale generalnie rzecz biorąc ZDiZ będzie się starał honorować 
dotychczasową jakość świadczonych usług. Jednocześnie pamiętając, 
Ŝe im częściej będzie wywoził, tym droŜsza będzie usługa i koszty, które 
będzie ponosił.   
 
Radna JOLANTA BANACH  
Proszę zobaczyć, druk 733 § 15 „odbiór odpadów mokrych suchych nie 
segregowanych nie rzadziej niŜ jeden raz w tygodniu”, a w druku 732 w § 
3 odbiór nie segregowanych nie rzadziej niŜ 2 razy w tygodniu. To są 
projekty, i tu jest inaczej i tu jest inaczej. § 15 w regulaminie dla 
wszystkich typów odpadów, w tym nie segregowanych i dla wszystkich 
typów gospodarstw i domów nakazuje, ze nie rzadziej niŜ raz w tygodniu 
a § 3 z 732 proponuje, Ŝeby nie rzadziej niŜ 2 razy w  tygodniu nie  
segregowanych. MoŜe tu jest jakiś sens, tylko ja proszę o wyjaśnienie.  
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DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Szanowna pani radna, ma rację. Czyli nie powiedziałem w pełni jasno, 
faktycznie ten § 15 reguluje, ze tak powiem ogólne zasady odbierania, 
natomiast ta uchwała obecnie procedowana druk 732 mówi o 
szczegółowych zasadach. Tak to naleŜy rozumieć. Myśmy pierwotnie 
wyciągnęli te przepisy z regulaminu, ale okazało się, Ŝe radca prawny 
nam to zakwestionował, twierdzi, Ŝe w regulaminie muszą być ogólne 
zasady a szczegółowe w tym druku czyli 732. ustawa jest jaka jest, my 
staramy się procedować to w sposób jak najbardziej poprawny, ale 
słusznie pani zauwaŜyła. Natomiast nie powinno być tutaj kolizji w tych 
terminach, które są wskazane w obu uchwałach.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Przyrzekam, Ŝe teraz juŜ ostatni raz. Ja tylko chcę zwrócić uwagę panie 
dyrektorze, ze skoro regulamin ustanawia ogólne ramy to w ogóle nie 
trzeba pisać ile najrzadziej w tygodniu, bo co będzie obowiązywało jeŜeli 
przedsiębiorca przyjedzie do budynku wielorodzinnego i powie: ja mam 
obowiązek nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, bo to wynika z regulaminu, a 
szczegółowe zasady nie rzadziej niŜ dwa razy. Zwracam tylko na to 
uwagę.  
 
Radna HALINA LEMAN  
Szanowni państwo, panie dyrektorze. ja chciałabym zapytać, kto jest 
odpowiedzialny za pojemniki na odpady komunalne. Do kogo naleŜy 
obowiązek ustawienia tych pojemników? Czy to będzie dodatkowa 
opłata uiszczana przez mieszkańców? 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Jeszcze jednak wrócę do pierwszego pytania. § 15 pkt 1 mówi o nie 
segregowanych, segregowanych, następnie wymienia juŜ frakcje 
surowcowe czyli te z gniazd pojemnikowych, które rozstawia zakład 
utylizacyjny i tutaj uwaga jest słuszna, tu nie moŜe być kolizji. 
Odpowiadając na pytanie pani radnej Leman. Ustawodawca postanowił, 
ze obowiązek zorganizowania punku gromadzenia odpadów jest na 
właścicielu nieruchomości i obowiązek wyposaŜenia tego punktu w 
pojemnik jest na właścicielu nieruchomości. Natomiast my biorąc pod 
uwagę to, Ŝe większość mieszkańców nie ma swoich pojemników, bo 
dotychczas otrzymywała te pojemniki od przedsiębiorstw odbierających 
odpady, chcemy zobowiązać w warunkach przetargowych aby 
przedsiębiorstwo, które będzie świadczyć usługi odbioru odpadów na 
nasze zlecenie zobowiązało się zawrzeć odrębne umowy z właścicielami 
nieruchomości jeŜeli taka będzie ich wola na dostarczenie pojemnika 
odpłatnie na zasadzie odrębnej umowy.    
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Radna JOLANTA BANACH  
Przepraszam. Ja chciałam zadać to pytanie, które zadała pani radna 
Leman przy regulaminie czyli druku 733. ale sprawa panie 
przewodniczący jest waŜna, bo pan prezydent Lisicki podczas spotkań z 
mieszkańcami jak słyszałam dopuszczał opcję tzw dodatkowej usługi 
przewidzianej w ustawie, polegającej na bezpłatnym dostarczaniu 
mieszkańcom pojemników. Teraz rozumiem, ze pan się wycofał.  
 
MACIEJ LISICKI – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska  
Nie. JuŜ mówię pani radnej o co chodzi. Mianowicie myśmy mówili, Ŝe 
usługa dodatkowa mogłaby być realizowana przez miasto gdybyśmy to 
na siebie wzięli, ale oczywiście odpłatnie. Nawet Ŝeśmy podawali na 
spotkaniach stawki jakie są za pojemniki stosowane w mieście. 
Natomiast  wyniku rozmów w Unii Metropolii Polskiej myśmy podchwycili 
pomysł, na który wpadła Warszawa i on się wszystkim bardzo spodobał, 
mianowicie chodziłoby o to, Ŝeby miasto nie było pośrednikiem 
właścicielem nieruchomości a firmą wywoŜącą odpady jeśli chodzi o 
pojemniki. Ta firma wykupywałaby, my byśmy musieli tylko fakturować. I 
stanęło na tym, Ŝe w specyfikacji warunków zamówienia będzie 
obowiązek po stronie firmy, która wygra przetarg na zadanie właściciela 
dostarczenia pojemnika oczywiście na warunkach odpłatnych tak jak 
firma będzie chciała. I albo ta firma zaproponuje dobre warunki i ten 
właściciel wynajmie ten pojemnik od tej firmy, albo będzie musiał kupić 
sam. Takie są dwie opcje.   
 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 732?     

 
 
 
  

Za    -     33 
      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       1 
        

          Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXXII/683/12 

   
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomo ści i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczon ą przez wła ściciela 

nieruchomo ści opłat ę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 
 

26) w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Gdańska (druk 733);  

 
 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt. Pani radna Banach.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie dyrektorze powiedział pan, Ŝe ze względu na to, aby nie obciąŜać 
dodatkowymi kosztami firm, które i tak będą musiały stanąć do przetargu 
i z niego moŜe wypadną nie wprowadza się do 1 kwietnia systemu 
dualnego, a proszę mi powiedzieć w takim razie jak się rozwiąŜe ten 
problem aby od 1 kwietnia do 1 lipca, kiedy obligatoryjnie wchodzi nowy 
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system, Ŝeby ci mieszkańcy, którzy nie segregują, byli uprawnieni do tej 
opłaty niŜszej. Czy to oznacza, ze oni sami musza kupić pojemniki? Tu 
mamy taki czasookres, gdzie wypadają jakby z prawa do obniŜenia 
stawki. To po pierwsze. Po drugie. Mieszkańcy w mailach do nas 
kierowanych, ale takŜe przedstawiciele spółdzielni i wspólnot pytają o to, 
co się stanie jeśli w  budynku wielorodzinnym i w punkcie odbioru śmieci 
okaŜe się i sprawdzi to kontroler, ze one nie są segregowane. Czy 
istnieje takla moŜliwość przypisania konkretnemu lokalowi mieszkalnemu 
winy za nie segregowanie? Czy w takim przypadku jeśli kontroler 
stwierdzi, Ŝe one nie są selektywnie zbierane, czy cały taki budynek 
wielorodzinny traci prawo do niŜszej stawki? 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Szanowni państwo radni, to będzie się odbywać tak, jak dzisiaj się 
odbywa w systemie dualnym. Czyli edukacja, edukacja jeszcze raz 
edukacja. Wysoka determinacja zarówno nas jak i właścicieli 
nieruchomości da na pewno spodziewany efekt. W szczegółach mogę 
powiedzieć, Ŝe system dualny obowiązuje na dzień dzisiejszy na 1/3 
obszaru miasta i będzie obowiązywał do 1 lipca przyszłego roku, przy 
czym nie będzie w systemie bo system wchodzi dopiero od 1 lipca a 
wiec te umowy są zawarte miedzy właścicielami nieruchomości a 
firmami, z którymi ci właściciele zawarli umowy. Natomiast od 1 lipca ten 
system dualny wchodzi na obszarze całego miasta i wówczas wszystkie 
nieruchomości muszą być wyposaŜone w podwójne pojemniki. Czyli te 
nieruchomości, które mają dzisiaj jeden pojemnik powinny mieć dwa 
pojemniki, chyba, Ŝe właściciel nieruchomości złoŜy deklaracje, w której 
naliczy sobie wyŜszą opłatę deklarując tym samym, Ŝe nie będzie 
segregował odpadów. Muszę z przykrością stwierdzić, Ŝe ustawa 
niestety nie dała nam moŜliwości nałoŜenia obowiązku segregacji. Jest 
to jedynie przywilej segregacji, ale umotywowany finansowo, bo 
ustawodawca jednocześnie zobligował gminę do niŜszych opłat za 
segregowanie odpadów, stąd bardzo waŜna jest jaka będzie róŜnica w 
wysokości tych dwóch opłat, aby opłacało się właścicielom 
segregowanie. Jeśli chodzi o pojemniki to oczywiście pojemniki 
dostarczają właściciele nieruchomości. My zakładamy, ze na podstawie 
umów zawartych z firmą, z którą miasto zawrze umowę. Oczywiście 
będzie to odpłatne. Jak myśmy wyliczali koszt dostarczenia pojemników, 
by realizować ten obowiązek to wychodziło mniej więcej 1,50 zł za 
pojemnik miesięcznie. Więc nie są to jakieś wielkie kwoty.    
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo, nie ma więcej głosów. Druk 733 z autopoprawką, kto z 
pań i panów jest za podjęciem tego druku?  
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Za    -     33 

      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       1 
        

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

 
 
 
 

 
Uchwał ę Nr XXXII/684/12 

   
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku                

na terenie miasta Gda ńska 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 

27) w sprawie ustalenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pojemniki z odpadami komunalnymi 
powstałymi na nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne (druk 735);  

 
 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt. Pani radna Banach.  
 
Radna JOLANTA BANACH  
TeŜ pytają mieszkańcy w mailach i na spotkaniach czy jest prawdą, 
mówię tu o załączniku do uchwały, Ŝe cena za odbiór z 60 l pojemnika, 
która dzisiaj wynosi 55 zł w zaleŜności od odbiorcy, zmniejsza się do 16 
w przypadku niesegregowanych?  
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
To jest oczywiście prawda, jeŜeli ta usługa jest jednorazowa. Natomiast 
jeŜeli usługa dotyczy kompleksowej usługi, nie nawet tygodniowej, nie 
miesięcznej a rocznej czy dłuŜszej, wówczas cena usługi jest adekwatnie 
niŜsza niŜ te 50 zł. To są ceny jednorazowego odbioru, ale usługa jest 
realizowana przez wiele miesięcy. Więc jeŜeli opłata jest miesięczna, to 
trzeba przeliczyć normę, którą ja powinienem wyprodukować.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo, my juŜ głoujemy. Druk 735, kto z pań i panów jest za 
podjęciem tego druku?  

 
Za    -     33 

      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       1 
        

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

 
 

Uchwał ę Nr XXXII/685/12 
   

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomo ści, na której nie 
zamieszkuj ą mieszka ńcy a powstaj ą odpady komunalne 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.  
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28) zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień 
Międzygminnych pomiędzy Miastem 
Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz 
Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą 
Kolbudy, Gminą śukowo o przejęcie przez 
Miasto Gdańsk wykonywania zadań 
publicznych w zakresie zbiorowego 
transportu lokalnego (druk 711);  

 
 
 
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydz. Gospodarki Komu nalnej  
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie 
zaopiniowała ten projekt, Komisja Strategii i BudŜetu oraz Komisja 
Samorządu nie opiniowały. Pani radna Dulkiewicz.  
 
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ  
Ja chciałam tylko się ucieszyć, bo wreszcie docieramy do standardów, o 
które walczymy jako samorząd od ponad 20 lat. Wiec bardzo się cieszę,  
Ŝe na jednym bilecie będzie moŜna podróŜować w Związku 
Metropolitarnym nawet jeśli niektóre miasta nie są w metropolii 
gdańskiej.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo, nie ma więcej głosów. Druk 711, kto z pań i panów jest 
za podjęciem tego druku?  

 
Za    -     33 

      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 XXXII/686/12 

   
zmieniaj ąca uchwał ę Rady Miasta Gda ńska w sprawie 

zawarcia Porozumie ń Międzygminnych pomi ędzy Miastem 
Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gda ński, 

Gminą Pruszcz Gda ński, Gmin ą Kolbudy, Gmin ą śukowo o 
przej ęcie przez Miasto Gda ńsk wykonywania zada ń 

publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokaln ego 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 

29) w sprawie nadania statutu Domowi 
Integracyjno - Rodzinnemu - jednostce 
budŜetowej (druk 712);  

 
 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 712?  

 
Za    -     33 

      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 XXXII/687/12 

   
w sprawie nadania statutu Domowi  

Integracyjno - Rodzinnemu - jednostce bud Ŝetowej 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.   
 
 
 

30) w sprawie nadania statutu Pogotowiu 
Opiekuńczemu im. Karola Olgierda 
Borchardta placówce interwencyjnej (druk 
713); 

 
 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 713?  

 
Za    -     33 

      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 XXXII/688/12 

   
w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opieku ńczemu              

im. Karola Olgierda Borchardta placówce interwencyj nej 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 

31) w sprawie nadania statutu Gdańskim 
Domom Dla Dzieci - jednostce budŜetowej 
(druk 714);  

 
 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 714?  

 
Za    -     33 

      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 XXXII/689/12 
   

w sprawie nadania statutu Gda ńskim Domom Dla Dzieci - 
jednostce bud Ŝetowej  

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 

31) zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania statutu domowi pomocy społecznej 
o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 715);  

 
 
 
 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 715?  

 
Za    -     32 

      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       1 
        

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

 
 
 



 93

 
 

Uchwał ę Nr XXXII/690/12 
   

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie nadania statutu domowi 
pomocy społecznej o zasi ęgu gminnym w Gda ńsku  

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 

32) w sprawie przyjęcia "Programu 
Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 
Wybranym Chorobom Społecznym                    
w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684);  

 
 
 
 
 
KARIN GODZINIEC – Wydział Polityki Społecznej  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest 
za podjęciem druku 684?  

 
Za    -     31 

      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       0 
        

          Rada Miasta Gda ńska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a  
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Uchwał ę Nr XXXII/691/12 

   
w sprawie przyj ęcia "Programu Promocji Zdrowia i 

Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym                    
w Gdańsku na 2013 rok"   

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 
 

33) w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gdańsku              
na rok 2013 (druk 692 + autopoprawka);  

 
 
 
EWA KRYCZAŁO – Dyrektor Wydziału Polityki Społeczne j 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pani Jolanta Banach. 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Ja przepraszam panie przewodniczący ja w tej sprawie oczywiście, ale 
chciałam teŜ w sprawie poprzedniego programu profilaktyko zdrowotnej 
rekomendować tej program radnym Platformy, bo to oni będą mieli 
wpływ na budŜet. To jest bardzo dobry program, który dotyczy 
profilaktyki zdrowia. Szkoda tylko, ze on ma budŜet 1 mln 850 tyś. 
Przydałoby się więcej, o to prosiły róŜne środowiska osób chorych na 
stwardnienie rozsiane, ale teŜ poszerzyć ten zakres dotyczący badań 
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przesiewowych wśród uczniów. Bardzo, bardzo to państwu 
rekomenduję. Natomiast jeśli chodzi o ten konkretny projekt pani 
dyrektor, to tak ja bym chciała poprosić aby w rekomendacjach, które 
powołują się na jakieś badania, ja nie wiem na jakie badania. Na stronie 
21 są rekomendacje, które to rekomendacje wynikające z jakichś badań, 
bo na to się państwo powołujecie, jakby apelują o to, aby udzielać 
pomocy młodzieŜy i dzieciom pod pewnymi warunkami i Ŝeby nie rodziły 
się postawy roszczeniowe. Ja chce poprosić, Ŝeby zmienić te narracje, 
bo to jest oczywiście narracja juŜ jakaś XIX wieczna, miłosierdzie gminy. 
No trudno wymagać od dziecka, które otrzymało pomoc w postaci 
posiłku, Ŝeby ono musiało to w cudzysłowie „odpracować” na przykład na 
wolontariatem. I che przypomnieć, ze adresatem pomocy w ustawie o 
pomocy społecznej jest rodzina. Bo tam wśród rekomendacji znalazł się 
apel aby rozwaŜyć zmianę ustawy o pomocy społecznej tak, aby 
podmiotem pracy była rodzina. Jest juŜ taka moŜliwość.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję. Druk 692 z autopoprawką. Kto z pań i panów 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 XXXII/692/12 

   
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Gda ńsku              
na rok 2013 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.   
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34) w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 
693 + autopoprawka);  

 
 
 
EWA KRYCZAŁO – Dyrektor Wydziału Polityki Społeczne j 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Pani przewodnicząca Komisji Beata Dunajewska. 
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA  
Ja chciałam tylko zaznaczyć, ze ten projekt obejmuje lata 2013 – 2017. 
nie jest tak jak poprzednie druki kontynuacją jakiegoś programu, więc 
jeŜeli państwo macie jakieś zastrzeŜenia i uwagi to jest ten najlepszy 
moment Ŝeby to zgłaszać, bo w latach następnych będzie to juŜ tylko 
kontynuacja i realizacja tego programu.  
 
EWA KRYCZAŁO – Dyrektor Wydziału Polityki Społeczne j 
MoŜe jeszcze dodam, ze program ten był przygotowywany przez  zespół 
utworzony z przedstawicieli organizacji pozarządowych jednostek 
miejskich, takŜe myślę, ze było tam duŜo specjalistów, którzy się 
przyglądali problemowi. Program został nakreślony na 5 lat, natomiast 
na rok 2013 zostały określone juŜ konkretne działania i budŜet w 
wysokości 816 tys. na realizację tych zadań.  
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów 
jest za podjęciem druku 693 z autopoprawką?  
 

 
Za    -     34 

      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       0 
        

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

 



 97

 
 
 

 
Uchwał ę Nr XXXII/693/12 

   
w sprawie przyj ęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Miasta Gda ńska na lata 2013-2017 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.   
 
 
 
 
 

 
35) w sprawie przyjęcia Gdańskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2012-2015 (druk 695                             
+ autopoprawka);  

 
 
 
KARIN GODZINIEC – Wydział Polityki Społecznej  
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 695               
z autopoprawką?  

 
Za    -     34 

      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 XXXII/694/12 

   
w sprawie przyj ęcia Gdańskiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 
 

z dnia 29 listopada 2012 roku 
 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.   
 
 
Radna JOLANTA BANACH  
Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale to jest ta przyczyna, ze pan 
sprawy związane z polityką społeczną gdzieś na końcu zawsze 
umieszcza i wszyscy są juŜ zmęczeni i ja się odzywam mając wraŜenie, 
Ŝe juŜ wszystkich męczę. Chciałam tylko zaapelować do pani dyrektor, 
Ŝeby ten program, który oczywiście jest zobowiązaniem wynikającym z 
Narodowego Programu Zdrowia, moŜe był w przyszłości, o ile uda się 
zdobyć budŜetowanie odrębne, był w przyszłości moŜe mniej ogólny a 
bardziej konkretny. Do pani prezydent teŜ, poniewaŜ zapadalność na 
choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne będzie najwaŜniejsza 
przyczyna niepełnosprawności do 2020 roku a depresja najczęściej 
występującą chorobą. Tym czasem my mamy jedną poradnie dla osób z 
choroba Ajzhalmera, cztery poradnie geriatryczne, jedna poradnie 
psychologiczną – czeka się 6 m-cy i Ŝadnego domu pomoc społecznej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Ŝadnej terapii dla rodzin. Ja 
bardzo proszę i Ŝyczę pani prezydent Kamińskiej Ŝeby wylobbowała 
jednak pieniądze na całodobową opiekę dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Mówią mi policjanci, ze interwencje z powodu problemów 
wynikających z chorób psychicznych naleŜą do coraz częstszych 
interwencji, te rodziny przeŜywają piekło. Jak nie będzie takiego 
wsparcia i środowiskowego i Domu Pomocy Społecznej, które to miejsca 
są kontraktowane w innych powiatach, no to na prawdę nie moŜemy 
mówić, ze realizujemy program. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.   
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Trwają w tej chwili nareszcie w całym naszym województwie bardzo 
intensywne prace nad tym, Ŝeby objąć sensowniejszą, dobrze 
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zorganizowaną, systemowa opieka zaburzenia psychiczne. To wszystko 
co pani powiedziała jest oczywiście prawdą, my w tych pracach takŜe 
uczestniczymy.  
 
 
 
 

 
36) w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia  
26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia 
zadań, na które przeznaczone będą środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku 
(druk 729);  

 
 
 
 
EWA KAMIŃSKA – Zast ępca Prezydenta Miasta Gda ńska 
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska  
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia 
opiniowała pozytywnie, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Głosów                        
w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 729?  
 
 
 

Za    -     34 
      przeciw    -       0 
      wstrzymało si ę   -       0 
        

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

 
 
 
 
 
 
 



 100

 
Uchwał ę Nr XXXII/695/12 

   
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta  

Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie okre ślenia 
zadań, na które przeznaczone b ędą środki z Pa ństwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               
w 2012 roku 

 
z dnia 29 listopada 2012 roku 

 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.   

 
 

PUNKT 5 
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI 

PREZYDENTA MIASTA  
 

Nie ma.  
 
 
 
 

PUNKT 6 
WNIOSKI IOŚWIADCZENIA OSOBISTE  

 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Szanowni państwo, ja wywnioskowałem, Ŝe określenie „hipster” to jest 
obelga. To jest ktoś taki, kto zna wszystkich kogo powinien znać, 
niczego nie tworzy, wie tylko to co wyczyta w modnych magazynach, a z 
tego co ja wiem to pan Prezydent Lisicki tam nie publikuje. Dziękuję 
bardzo.  
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PUNKT 7 
ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 
 
 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodnicz ący Rady Miasta Gda ńska 
Dziękuję bardzo, do widzenia, do następnej sesji. 
 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 1505 

      
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej 
podinspektor BRMG 
 
Wioletta Krewniak 


