
1 

 

PROTOKÓŁ NR L/2018 
 

Z L sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 29 marca 2018 roku 

w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku 

ul. Wały Jagiellońskie 1 

 

 
Początek obrad godz. 900 

 

W sesji na 34 udział wzięło 33 radnych, 
nieobecni: 

1. Anna Maria Kołakowska. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Otworzył obrady L sesji Rady Miasta Gdańska. Przywitał wszystkich 
obecnych. 
 
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie 
zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1550); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Adam Nieroda – Klub Platformy Obywatelskiej 
                           Beata Dunajewska – Klub Platformy Obywatelskiej  
 
 

Wpłynął wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1549); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Adam Nieroda – Klub Platformy Obywatelskiej 
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                           Beata Dunajewska – Klub Platformy Obywatelskiej  
 

                                 
 

Wpłynęły autopoprawki:  
 
- druk 1546 – pkt 4, ppkt 2 
- druk 1547 – pkt 4, ppkt 3 
- druk 1542 – pkt 4, ppkt 28 
- druk 1543 – pkt 4, ppkt 29 
- druk 1544 – pkt 4, ppkt 30 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji 

następującego projektu: 

 
- w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1550); 
 

za    -       32 
      przeciw    -         0 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
 
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej 
Rady Seniorów (druk 1549); 
 

za    -       31 
      przeciw    -         0 
      wstrzymało się   -         1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
 
 
Porządek obrad: 
 
 
1. Sprawy regulaminowe 

 otwarcie sesji; 
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2. Komunikaty: 

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska 

 

„Informacja o realizacji Uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 
2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska                               
– przedstawi Dyrektor Wydziału Skarbu - Tomasz Lechowicz  
 
 

„Informacja o zgłoszonych żądaniach właścicieli lub użytkowników wieczystych w trybie 
art. 37 ust. 8 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym za rok 2017" -                   
przedstawi Dyrektor Wydziału Skarbu - Tomasz Lechowicz 

 

3.Oświadczenia Klubów Radnych; 
 
 
4.  Uchwały: 
 
1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska 

(druk 1548); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska  
 Barbara Frydrych  – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury   

 
 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1546 + autopoprawka); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  

 
 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1547+ autopoprawka);   

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 
 



4 

 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy 
Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1522); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

 
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na 
przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1521); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście 
Gdańsku (druk 1523); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku (druk 
1535); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku 
(druk 1524); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku 
(druk 1536); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

 
10)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej  
w mieście Gdańsku (druk 1526); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  

 

 
11)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku 
(druk 1525); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 

12)  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wyspa Sobieszewska -  rejon między Kanałem 
Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (druk 1527); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 
13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie 
ulic Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku (druk 1534); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 

14)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część południowa  
w mieście Gdańsku (druk 1528); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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15)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy 
Aleksandra Dulin'a w mieście Gdańsku (druk 1529); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
16)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Barniewice - rejon ulic Nowy Świat 
i Penelopy w mieście Gdańsku (druk 1530); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  

 
 
17)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej 
polityki kulturalnej Miasta (druk 1519); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska  
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 
 
18)  w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego ks. Franciszka 

Rogaczewskiego (druk 1531); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska  
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 
 

19)  w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska 
(druk 1532); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska  
Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 

 
 

20)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. 
Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana (druk 1514); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
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Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 

 

 
21)  w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2019  
(druk 1515); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy 

 
 
22)  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Gdańskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1538); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 
 

23)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania 
wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej (druk 1540); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
 
24)  w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2018 roku (druk 1520); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 
 
25)  w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do 

osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia 
repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo - azjatyckiej 
byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 1533); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
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Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

26)  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2  
w Gdańsku (druk 1539); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

 
27)  w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 83 w Gdańsku przy ul. 

Stanisława Dąbka 35 (druk 1541); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

28)  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku z 
siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 (druk 1542 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 
29)  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 (druk 1543 + autopoprawka); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 
30)  w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8 (druk 1544 + autopoprawka); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
31)  w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 przy ul. 

Wyzwolenia 8 w Gdańsku do Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich 
Obrońców Westerplatte  w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku 
(druk 1545); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
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Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
32)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 

Gdańska (druk 1516); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Kazimierz Koralewski – Przewodniczący K. Rewizyjnej RMG 

 
33)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży 

Miejskiej w Gdańsku (druk 1517); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Kazimierz Koralewski – Przewodniczący K. Rewizyjnej RMG 

 
34)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (druk 1518); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Kazimierz Koralewski – Przewodniczący K. Rewizyjnej RMG 

 

 
 
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

7. Zakończenie obrad. 

 
 
 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Przypomniał o przygotowaniu oświadczeń majątkowych, które należy 
złożyć do końca kwietnia 2018 roku. 
 
Został przedstawiony film o Mariupolu.  
Następnie było wystąpienie Pana Mer Vadym Boichenko, który mówił  
o swoim mieście. Mówił o rzeczach łączących Miasto Gdańsk z miastem 
Mariupol. Po wojnie w 2014 roku, są na etapie budowy nowoczesnego 
miasta i chcą by było to miasto silne, ludzi mądrych, miasto inspirujące. 
Przyjechali do Gdańska aby uczyć się jak można wykorzystywać 
możliwości które ma miasto Gdańsk, poznali historię miasta, którą 
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uważają za inspirującą. Wymyślili slogan który może jeszcze bardziej 
zjednoczyć miasto Mariupol i miasto Gdańsk: „szanujemy historię  
i budujemy przyszłość”.  
 
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, odniósł się do roku 
1968, kiedy to był to czas hańby i wstydu dla naszego kraju. Dokładnie 50 
lat temu w marcu Polska weszła w strefę mroku, Polska stała się areną 
bezprecedensowej wielkiej nagonki antyinteligenckiej i antysemickiej.  Ten 
czas był wielkim buntem studentów, ludzi młodych, Polek i Polaków. 
Dodał, że trzeba pamiętać o marcu 1968 roku, o uwolnionych wówczas 
demonach, wspomniał że historia lubi się powtarzać. Na koniec 
powiedział, że trzeba znać historię żeby przeciwstawić się jej groźnym 
powtórkom.  
 
Nastąpiło odczytanie fragmentów materiałów dokumentalnych dot. 
Marca’68 przez aktorów: Joanny Tomasik-Gierczak i Jacka Gierczak. 

 
Załącznik nr 2  do niniejszego protokołu. 
 
PIOTR MAZUREK – Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, zaprosił na 
wystawę urządzoną przez Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto 
Gdańsk i Towarzystwo Przyjaciół Gdańska.  
 
JAKUB SZADAJ – podziękował za zaproszenie, opowiedział po części 
swoją historię jak to jego i jego rodzinę chcieli wyrzucić z Polski. Podzielił 
się również swoimi trzema wspomnieniami, pierwsze gdy w klubie 
studenckim poznał swoją żonę, drugie że jest na sali dzięki Radzie Miasta 
i Prezydentowi ale trzecie najważniejsze a zarazem najsmutniejsze to to, 
że był pałowany przed Żakiem, ale cieszy się z tego bo dzisiaj mamy wolną 
Polskę.  
 
KRZYSZTOF WŁODARSKI – również wspominał tamte lata, jak walcząc 
o wolne słowa, o wolną Polskę został skazany do więzienia.  
 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu, przedstawił 
informacje o realizacji Uchwały Nr XIV/187/11 RMG w spawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz informację  
o zgłoszonych żądaniach właścicieli lub użytkowników wieczystych  
w trybie art. 37 ust. 8 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym za rok 2017. 
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PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
 

 
Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że bardzo się cieszy, że Honorową Obywatelką 
Miasta Gdańska będzie kobieta, Pani Prof. Joanna Muszkowska - Penson. 
Cieszy się z powstania Senioralnej Rady Miasta Gdańska, liczy na dobrą 
współpracę, na dobre pomysły. Zadowolony jest również, że mieszkańcy 
miasta włączają się w odbudowę zaufania do budżetu obywatelskiego, 
poprzez złożenie zmian, tego co można udoskonalić w budżecie 
obywatelskim oraz przez liczne zgłaszanie projektów do budżetu 
obywatelskiego. Na koniec przypomniał i podsumował akcję, którą 
zainicjowali Radni Miasta Gdańska, a mianowicie akcję autobusu SOS, który 
przez ostatnie 4 miesiące jeździł po ulicach naszego miasta i pomagał 
osobom potrzebującym, głównie bezdomnym. Podał statystyki wydanych 
posiłków, ciepłej odzieży ale co najważniejsze żadnych ofiar śmiertelnych 
mrozów w Gdańsku tej zimy. Z mównicy podziękował za ten pomysł 
Radnemu Przemysławowi Rysiowi. 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, wypowiedział się na temat podejmowanej na sesji 
uchwały dotyczącej okręgów wyborczych oraz na temat budżetu 
obywatelskiego, radni chcą obudzić w społeczeństwie chęć głosowania  
i zgłaszania projektów. 
  
 
 
 
 

PUNKT 4 
 
 

 UCHWAŁY 
 

1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska 
(druk 1548); 

 
 

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały druk 1548 zgodnie z uzasadnieniem. 
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna  

 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1548. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1466/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska  

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

 

1a) w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1550); 
 

 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych i Ochrony Zdrowia. 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1550 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna                               

     Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1550. 
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Za    -      30 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1467/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów  

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

.  

 
1b) w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania 
Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1549); 

 
 

Radny ADAM NIERODA  

Przedstawił projekt uchwały druk 1549 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna                               
               Prezydent    Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 

 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1549. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr L/1468/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej 

Rady Seniorów  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1546 + autopoprawka); 

 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawił projekt uchwały druk 1546 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna 
                           K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
                           K. Sportu – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 
 

 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie odnośnie autopoprawki 
dotyczącej kwoty dotacji do GTBS i TBS Motława i czy 5 mln zł na 
odtworzenie szlaków w trójmiejskim parku krajobrazowym jest inwestycją 
nową czy odtworzenie starszej.  
 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 
Odpowiedziała radnemu, że szlaki turystyczne to jest nowe przedsięwzięcie, 
podała też kwoty dotyczące dotacji dla GTBS I TBS Motława.   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1546. 
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Za    -      22 
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1469/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 
2018 rok (druk 1547+ autopoprawka); 
 
 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawił projekt uchwały druk 1547 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna 
                           K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
                           K. Sportu – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie dotyczące zagospodarowania 
skwerów miejskich, a dokładnie o zakup masztów flagowych.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedziała na zadane pytanie, że będą to 4 lokalizacje na zakotwiczenie 
masztów z czego najbardziej kosztowny będzie na Górze Gradowej.  
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Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, chciał tylko wspomnieć, że wszyscy się cieszą z dynamiki 
rozwoju miasta, chociaż koszty na rozbudowę przekroczą nawet 3,5 miliarda 
złotych. Dodał, że oby tak dalej szła rozbudowa miasta.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie do Pani Skarbnik 
odnośnie PGK dotyczące 7 milionów dopłaty, czy to jest dopłata bezzwrotna 
do funduszu mieszkaniowego czy zwrotna. Drugie pytanie dotyczące 
dywidendy z GPC – u. Trzecia sprawa dotyczyła masztów flagowych, zadał 
pytanie do Pani Prezydent, a mianowicie czy ktoś przeprowadził analizę 
przestrzenną dotyczącą umiejscawiania tych masztów, żeby to się dobrze 
komponowało w mieście.           
 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta – odpowiedziała, że 

jeśli chodzi o dokapitalizowanie do TBS to 45% będą to środki z funduszu 

dopłat BGK. Wyjaśniła, że dywidenda z GPC jest to faktyczna kwota 

wpływu ze spółki.  

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 

odpowiedziała na temat masztów, powiedziała że jedyny wysoki maszt 

będzie na Górze Gradowej, pozostałe to będą maszty w wysokości 18 

metrów, maszty klasyczne jak na pozostałych rondach.  

 

Radny ŁUKASZ HAMADYK – chciał się dopytać o kwestie 

dofinansowania inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego,  

a mianowicie czy są przewidziane jakieś inwestycje w ramach okręgu  

nr 1.  

 

EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta – odpowiedziała, że 

dotyczy to praktycznie wszystkich zadań z budżetu poza miejscami 

parkingowymi przy ulicy Emilii Hoene.  

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że wspólnie można to przeanalizować, bo na pewno znajdzie się 
jakaś inwestycja z okręgu 1. Ogólnie dodała, że te inwestycje były wybierane 
z różnych powodów, projektowych, kolizji, nie rozstrzygniętych przetargów, 
kosztów wynikających z obecnej sytuacji rynkowej. Wspomniała, że nie ma 
przy wyborze znaczenia okręg wyborczy.   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1547. 
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Za    -      21 

      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1470/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2018 rok  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 
 
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy 
Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1522); 

 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1522 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, 

wpłynęło 1 pismo z 3 uwagami, uwagi zostały odrzucone. Propozycję 

rozpatrzenia tych uwag przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 

8 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG 

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli   

możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im 

drogą elektroniczną.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, zadał pytanie na jakiej podstawie były podpisywane 
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umowy w tej sprawie skoro na sesji mają być dopiero podjęte uchwały  
a media już głośno mówią o budowie sanitariatów na plażach.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała na zadane pytanie. Powiedziała, że to są plany z zeszłego 
roku ale procedury zostały troszkę wydłużone więc dopiero teraz jest 
wszystko gotowe na budowy.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – poprosił o podanie przyczyny nie 
wybudowania sauny na plaży, mieszkańcy są zainteresowani tym pomysłem. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedziała, że Statut plaż w Gdańsku jest całkowicie innym dokumentem 
jak Statut plaż w Sopocie. Na chwilę obecną są zlecone prace dotyczące 
przeanalizowania rozbudowy sanitariatów, ale na chwilę obecną jest to za 
wcześnie gdyż trzeba to uzgodnić z urzędem morskim.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dodał tylko, że jako Komisja Sportu 
występowała w tym temacie, otrzymali obszerną odpowiedź od Pani 
Sekretarz, a w niej było napisane że faktycznie GOSIR podpisał umowę na 
korzystanie z plaż tylko w miesiącach letnich. Dodał, że temat jest otwarty i 
będzie nad tym czuwał, będzie się starał by Wojewoda udostępnił plażę 
przez cały rok. Dodał, że być może powinna być to inicjatywa prywatna.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy 
Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1522) i wniesionych do projektu 
planu uwag. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, 
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu. 
 

 
Za    -      29 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1471/18 
Rady Miasta Gdańska 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy 
Jantarowej w mieście Gdańsku  

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.  

 
 
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na 
przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1521); 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1521 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, 

wpłynęły 2  pisma z 4 uwagami. Propozycję rozpatrzenia tych uwag przez 

Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały, 

omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli   

możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im 

drogą elektroniczną.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na 
przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 1521)  
i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał uchwałę 
pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu. 

 
Za    -      26 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr L/1472/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na 
przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku  

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.  

 

 
 
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku 
(druk 1523); 
 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1523 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, 

wpłynęły 2  pisma z 4 uwagami. Propozycję rozpatrzenia tych uwag przez 

Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały, 

omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość 

zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im drogą 

elektroniczną.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił o uściślenie maksymalnej 
wysokości, który może być dominantą i podanie wysokości bloków 
sąsiadujących.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że wysokość obowiązująca na terytorium całej pętli to 
wysokość 16 metrów.  
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku 
(druk 1523) i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1473/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.  

 
 
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku  
(druk 1535); 

 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1535 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po dwukrotnym wyłożeniu do publicznego wglądu, 

wpłynęło 28 uwag, z czego 8 zostało uwzględnione a reszta odrzucona. 

Propozycję rozpatrzenia tych uwag przez Radę Miasta Gdańska zawiera 

załącznik nr 11 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią 

Dyrektor BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta 

Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały 

przekazanym im drogą elektroniczną.  
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, poprosił o mapę własnościową tego terenu. Zadał pytanie 
czy docelowo na obszarze tego planu któraś z tych działek ma zostać 
miejska oraz czy analizując wnioski złożone przez mieszkańców będą 
dopuszczać ewentualnie na tych miejskich działkach jakieś możliwości 
sadowienia projektu z budżetu obywatelskiego.   
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że dominują grunty prywatne, ale jest jeszcze 2 ha obszar, 
który mógłby zostać przeznaczony na inwestycje z budżetu obywatelskiego.   
 

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie ile miasto będzie kosztowało 
wykup pod ciągi pieszo-jezdne pod drogi. 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że nie ma szacunkowych kwot, zależy to od momentu  
w którym jest dokonywany wykup, to rzeczoznawca określa rząd wielkości, 
dodała jeszcze że na funkcje celu publicznego zostało przeznaczone prawie 
5 ha terenów pod wykup.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił o doprecyzowanie sprawy  
z jednym przedstawicielem właścicieli działek, który mówił o tym że jeden  
z deweloperów otrzymuje korzystniejsze warunki zabudowy i wyższą 
zabudowę. 
 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska, powiedziała że właśnie ten przedstawiciel w ostatnim piśmie prosił 
by ten plan jak najszybciej uchwalić.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku (druk 
1535) i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.   

 
Za    -      31 
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      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1474/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.  

 

 

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku 
(druk 1524); 

 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1524 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, 

wpłynęło 9 pism z 76 uwagami, z czego 36 zostało uwzględnione a reszta 

odrzucona. Po drugim wyłożeniu wpłynęło 13 pism z 42 uwagami, 

wszystkie zostały odrzucone przez Prezydenta. Propozycję rozpatrzenia 

tych uwag przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 12 do 

projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli 

możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im 

drogą elektroniczną.  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, zadał pytanie do Pani Dyrektor a mianowicie, czy w związku 
z tym że została uchwalona Uchwała Krajobrazowa i że na terenie między 
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innymi Migowa nie będzie można grodzić tego terenu, to pytanie jeśli ta 
uchwała się nie utrzyma w nadzorze czy są jakieś dyspozycje w samym 
planie dotyczące grodzeń. A jeśli Uchwała Krajobrazowa się nie utrzyma to 
może być tak że ten teren również będzie zagrodzony, co będzie smutne. 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała, że w 2015 roku kiedy weszła zmiana ustawy, odebrano 
kompetencje wpisywania regulacji w planach miejscowych.  
  
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku (druk 
1524) i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.   

 
Za    -      32 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1475/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.  

 
 
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku  
(druk 1536); 

 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1536 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, 
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wpłynęło 51 uwag, z czego 12 zostało uwzględnione a reszta odrzucona. 

Po drugim wyłożeniu wpłynęło tyle samo uwag. Propozycję rozpatrzenia 

tych uwag przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 13 do 

projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli 

możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im 

drogą elektroniczną.  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie czy dzięki tym zmianom 
dokonanym w uchwale projekt który został zgłoszony do budżetu 
obywatelskiego będzie bogatszy, będzie bardziej atrakcyjny dla 
mieszkańców. 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że teren naprawdę zostanie wzbogacony, powiększony 
zostanie plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, lokalizacja 
pod toalety publiczne, miejsce na scenę.   
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA – podziękowała nad tak obszernym 
pochyleniem się nad tematem, powiedziała że mieszkańcy na pewno będą 
szczęśliwi.  
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział że obiekt który ma powstać, będzie 
obiektem nasyconym różnego rodzaju funkcjami rekreacyjnymi. Chciałby 
aby ten obiekt służył obietnicom danym kibicom lekkiej atletyce w Gdańsku  
i sportowcom chyba z 15 lat temu. 
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – powiedział że chciałby aby w Gdańsku 
odbywały się imprezy najwyższej rangi. 
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku  
(druk 1536) i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.   
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Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1476/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku  
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 13   do niniejszego protokołu.  

 
 
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście 
Gdańsku (druk 1526); 

 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1526 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu, pierwsze wyłożenie dotyczyło modyfikacji zapisu 

związanego ze strefą produkcyjno – usługowo – składową. Po drugim 

wyłożeniu wpłynęło 14 uwag. Propozycję rozpatrzenia tych uwag przez 

Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 14 do projektu uchwały, 

omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość 

zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im drogą 

elektroniczną.  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały                    
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście 
Gdańsku (druk 1526). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.   

 
Za    -      30 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1477/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście 
Gdańsku 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 14   do niniejszego protokołu. 

 

 
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku  
(druk 1525); 
 

 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1525 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska 

mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym 

im drogą elektroniczną. 

  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
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Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – podziękował za plan, dodał że pomysł 
wyszedł po części z inicjatywy mieszkańców tego osiedla, są bardzo 
zadowoleni.  
  
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały                    
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku  
(druk 1525). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.   

 
Za    -      29 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1478/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Matarnia rejon ulicy Elewów II w mieście Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 15   do niniejszego protokołu. 

 
 
12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wyspa Sobieszewska -  rejon między Kanałem Młynówka 
a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (druk 1527); 
 

 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1527 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska 

mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym 

im drogą elektroniczną. 

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
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Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiązał swoją wypowiedź na temat zjazdu harcerzy  na tym 
terytorium, dodał że na wiosnę zorganizuje spotkanie studyjne w celu 
przeanalizowania całej imprezy, kosztów, jaka infrastruktura została 
wykonana a co jeszcze nie 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział że spotkał się z wieloma uwagami nie tylko 
mieszkańców Sobieszewa, że miasto chce budować nową drogę gdzieś na 
łąkach a stare drogi są w złym stanie.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – zadał pytanie czy w planie znajdują się 
zapisy zabezpieczające przed tym, że po organizacji imprez harcerskich nie 
będą się odbywały tam w sposób cykliczny imprezy.  
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że w planie miejscowym jest tylko napisane, że w ramach 
zagospodarowania tymczasowego dopuszcza się przeprowadzenie 
imprez plenerowych z niezbędną infrastrukturą. Nie ma wskazanych 
imiennie jakie to imprezy, to jest ogólnie poza kompetencjami planu 
miejscowego.  
 

Radny MATEUSZ SKARBEK – zapytał czy w ogóle można wymyśleć takie 
mechanizmy które by zapobiegły imprezom cyklicznym. 
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, zadał pytanie 
Radnemu Mateuszowi Skarbek czy powinno się budować potencjał Wyspy 
Sobieszewskiej czy jednak tego nie robić. Dodał, że dzięki temu że będzie 
Zlot Harcerstwa polskiego na stulecie w 2018 roku i Europejski Zlot harcerzy 
w 2020 roku wyspa ulegnie totalnej zmianie, jest budowany nowy most, 
remontowanych jest szereg ulic i powstanie nowa droga.  
 
Radny JAROMIR FALANDYSZ – poprosił o potwierdzenie kto jest 
wnioskodawcą tego planu, czy to miasto czyli Prezydent.  
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – wypowiedział się w imieniu swoich 
znajomych z Wyspy Sobieszewskiej, którzy narzekają że przez wiele lat na 
tej wyspie się nic nie działo, nie było żadnych remontów. 
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że ten plan to wspaniały pomysł, 
miasto Gdańsk i harcerze ze sobą współgrają. Dodał, że harcerze to 
wspaniali ludzie, kochający Polskę, bardzo przyjaźni dla innych. Powiedział, 
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że Wyspa Sobieszewska to odpowiednie miejsce by zrobić z niej miejsce 
harcerstwa, skautingu, być może miejsce tradycyjnych zjazdów i spotkań.  
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – przyłączyła się do słów Prezydenta 
Grzelaka, powiedziała że imprezy mogą się tam odbywać z wyjątkiem 
rezerwatów przyrody, ciche, grzeczne imprezy plenerowe tak.  
 
Radny LECH KAŹMIERCZYK – powiedział, że jeśli jest szansa na 
podniesienie potencjału Wyspy Sobieszewskiej to trzeba tak zrobić bo to jest 
dobre dla mieszkańców.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, podpowiedział Prezydentowi Grzelakowi, żeby zająć się 
naprawą ulicy Lazurowej w samym centrum wyspy. 
 
Radna DOROTA DUDEK – powiedziała, że odnosi wrażenie, że to nie 
chodzi o Wyspę Sobieszewską, ani harcerzy, ani imprezy plenerowe tylko 
chodzi o pieniądze inwestowane z naszego budżetu. 
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
na chwilę obecną jest realizowany program partnerski wypracowany  
z mieszkańcami i krok po kroku ta wyspa buduje swoją atrakcyjność.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały                    
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wyspa Sobieszewska -  rejon między Kanałem Młynówka a 
ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku (druk 1527). Przewodniczący poddał 
uchwałę pod głosowanie.   

 
Za    -      21 

      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr L/1479/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wyspa Sobieszewska -  rejon między Kanałem 
Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku 
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z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 16   do niniejszego protokołu. 

 
 
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic 
Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku (druk 1534) 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1534 zgodnie z uzasadnieniem. 
Poinformowała, że Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowała projekt.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – w związku z negatywną opinia Rady 
Dzielnicy bardzo poprosiła Panią Dyrektor o zorganizowanie spotkania  
z Radnymi albo na Wyspie Sobieszewskiej albo w biurze.  
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1534. 
 

Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1480/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic 
Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 17   do niniejszego protokołu. 
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14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część południowa  
w mieście Gdańsku (druk 1528); 

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1528 zgodnie z uzasadnieniem. 
Poinformowała, że Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała projekt.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1528. 
 

Za    -      30 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1481/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część południowa  
w mieście Gdańsku 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 18   do niniejszego protokołu. 

  

 
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy 
Aleksandra Dulin'a w mieście Gdańsku (druk 1529); 
 

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1529 zgodnie z uzasadnieniem.  
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1529. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1482/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy 

Aleksandra Dulin'a w mieście Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 19   do niniejszego protokołu. 

 
 
16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Barniewice - rejon ulic Nowy Świat  
i Penelopy w mieście Gdańsku (druk 1530); 
 

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1530 zgodnie z uzasadnieniem.  
Poinformowała, że Rada Dzielnicy nie wniosła zastrzeżeń do projektu 
uchwały. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1530. 
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Za    -      32 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1483/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Barniewice - rejon ulic Nowy Świat  
i Penelopy w mieście Gdańsku 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 20   do niniejszego protokołu. 

 

 
17) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 
kulturalnej Miasta (druk 1519); 

 
 

BARBARA FRYDRYCH - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1519 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
   K. Strategii i Budżetu - pozytywna  
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1519. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr L/1484/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 

samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki 
kulturalnej Miasta 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 21   do niniejszego protokołu.  

 
 
18) w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego ks. Franciszka 
Rogaczewskiego (druk 1531); 

 
BARBARA FRYDRYCH - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1531 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna  
 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1531. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1485/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego ks. Franciszka 

Rogaczewskiego 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 22   do niniejszego protokołu  
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19) w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska 
(druk 1532); 

 
ALICJA BIELIŃSKA - ŁOZA - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1532 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
 

 
Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, apeluje do radnych aby czytali druki i dane dotyczące liczby 
mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych, powiedział że pół 
roku przed wyborami nie warto zmieniać granic okręgów wyborczych,  
a przejście jednej osoby z jednego okręgu do drugiego w niczym nie 
przeszkodzi. Zmiana ta jest spowodowana tym, że dana część miasta się 
rozwija i mieszka tam coraz więcej mieszkańców. Powiedział żeby na 
początku przyszłej kadencji otworzyć temat okręgów wyborczych, żeby 
ustalić jak one mają przebiegać i ustalić ilość radnych wybieranych w tych 
okręgach.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział, że warto zmieniać granice okręgów bo gdy 
się tego nie robi to później wychodzi, że w jednym okręgu jest 8 mandatów 
a w drugim 5. Zmiana w tym projekcie to arytmetyka, która działa na korzyść 
Platformy Obywatelskiej.  
 
Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że to Posłowie Prawa i Sprawiedliwości  
w styczniu uchwalili prawo takie, że okręgi wyborcze mogą liczyć od 5 do 8 
mandatów. W Gdańsku mają być okręgi 5 mandatowe, jeden 6 mandatowy, 
jeden okręg 8 mandatowy, to wszystko jest w granicach ustawy 
przygotowanej przez Posłów Prawa i Sprawiedliwości.   
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział, że w praktyce Samorząd czyli rządzący klub 
Platformy Obywatelskiej rozdysponowuje mandatami, przesuwa je jak 
wygodnie.  Widać teraz, że grupa która jest przy władzy układa jak 
najbardziej dogodny scenariusz wyborczy. 
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Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, wypowiedział się na temat projektu zgłoszonego jesienią, 
który został słusznie oprotestowany pod naciskiem opinii publicznej  
i samorządowców. W styczniu zostały uchwalone takie przepisy, że to dalej 
Rady Miast uchwalają prawo i okręgi wyborcze.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – wspomniał, że to Prawo  
i Sprawiedliwość sprowadzili wybory do tego, że zmniejszyli ilość wyboru  
radnych w okręgach. Gdyby nastąpiła zmiana okręgów przed wyborami, to 
wspomniał, że mieszkańcy nie mieliby szansy rozliczyć swoich radnych  
z pracy  w okręgach, w swoich dzielnicach za daną kadencję.  
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że mieszkańcy Gdańska zasługują 
na stabilizację i oby te okręgi wyborcze trwały jak najdłużej  
w niezmienionych granicach, żeby mieszkańcy mogli oceniać radnych ze 
swojej pracy. 
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – doprecyzował wypowiedzi swoich 
przedmówców, mówiąc że zmiana liczby radnych w okręgach wynika ze 
wzrostu mieszkańców w jednym miejscu i spadkiem mieszkańców w drugim 
miejscu.  
 
Radna DOROTA DUDEK – dopowiedziała, że Prawu i Sprawiedliwości 
zależy na tym aby liczenie głosów nie odbywało się jako niekończąca się 
historia. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1532. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1486/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 marca 2018 roku 
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Załącznik nr 23   do niniejszego protokołu  

  

 

20) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. 
Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana (druk 1514); 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1514 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
   K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1514. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1487/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana  
w Gdańsku na Centrum Św. Jana 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 24   do niniejszego protokołu  

 
 
21) w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2019 (druk 1515); 
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ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy 
Przedstawił projekt uchwały druk 1515 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
          K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia – pozytywna 

 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1515. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1488/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2019 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 25   do niniejszego protokołu.  

  

 

22) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Gdańskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1538); 
 
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały druk 1538 zgodnie z uzasadnieniem. 
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
   K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 
 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – liczy na to że wraz z budową nowej 
spalarni śmieci, mieszkańcy Gdańska będą mieli bardzo nowoczesną 
infrastrukturę komunalną wraz z nowoczesnym sprzętem i ekologią, ale co 
najważniejsze możliwie jak najtańszą dla mieszkańców. Poprosił 
Prezydenta o doprecyzowanie na temat usług wykonywanych w danym 
sektorze przez nasza spółkę, o ile będą tańsze.  
 
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział 
że koszty te są nieporównywalne, dodał że spółki komunalne nigdy nie będą 
tańsze niż spółki prywatne. Powiedział, że nie jest celem Miasta Gdańska  
wprowadzenie na 100% sektorów spółki komunalnej, ponieważ sektor 
prywatny jest wstanie te usługi realizować. Zabezpieczamy się przed 
sytuacją w której sektor prywatny mógłby wykorzystać sytuację 
monopolistyczną. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1538. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1489/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Gdańskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 26   do niniejszego protokołu. 
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23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości 
niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (druk 1540); 

 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały druk 1540 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
   K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1540. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1490/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania 
wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 27   do niniejszego protokołu. 
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24) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 
roku (druk 1520); 

 
MARCIN MĘCZYKOWSKI  – Zastępca Dyrektora ds. programów 
społecznych 
Przedstawił projekt uchwały druk 1520 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia – pozytywna 
         K. Strategii i Budżetu - pozytywna 
 
 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie czy kwoty przekazywane 
przez PEFRON są wyższe niż zeszłoroczne czy z lat poprzednich, ponieważ 
dowiedział się że PEFRON od kilku lat nie indeksuje tych kwot i tak naprawdę 
te kwoty nie są wystarczające na pokrycie zadań oraz rosnących kosztów 
pracy.  
 
MARCIN MĘCZYKOWSKI  – Zastępca Dyrektora ds. programów 
społecznych, odpowiedział że kwota w porównaniu do zeszłego roku jest 
mniejsza o 11 tyś i one w żaden sposób nie pokrywają kosztów na 
zapotrzebowanie.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – podsumował, że jednak rząd ogranicza 
finansowanie na rehabilitację osób niepełnosprawnych.  
 
MARCIN MĘCZYKOWSKI  – Zastępca Dyrektora ds. programów 
społecznych, dopowiedział że PEFRON dokonuje podziału środków wg 
wskazanego algorytmu, w którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców, 
liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym mieście. Kwoty 
te na pewno nie wzrastają co odbija się na realizacji wszystkich zadań które 
są zaplanowane na dany rok w rehabilitacji społecznej i zawodowej.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1520. 
 

Za    -      30 
      przeciw    -        0 
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      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1491/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2018 roku 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 28   do niniejszego protokołu. 

  

 

25) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do 
osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia 
repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo - azjatyckiej 
byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 1533); 

 

PIOTR OLECH  – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1533 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia – pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1533. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1492/18 
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Rady Miasta Gdańska 
 

w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do 
osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia 

repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo - azjatyckiej 
byłego ZSRR na czas nieokreślony 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 29   do niniejszego protokołu. 

 
 
26) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2  
w Gdańsku (druk 1539); 
 

 
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1539 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

 
 
Radna ŻANETA GERYK – powiedziała, że czas jest potrzebny na to by 
uzdrowić szkoły, nadać im nowego charakteru wprowadzając nowe 
specjalności sportowe. Teren tej szkoły jest bardzo dobry i warto by profil 
sportowy był w tej dzielnicy dalej rozwijany.   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1539. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      11 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1493/18 
Rady Miasta Gdańska 
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w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2  

w Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 30   do niniejszego protokołu. 

  

 
27) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 83 w Gdańsku przy  
ul. Stanisława Dąbka 35 (druk 1541); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1541 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1541. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1494/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 83 w Gdańsku przy  

ul. Stanisława Dąbka 35 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 31   do niniejszego protokołu  

 
 



46 

 

28) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku  
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 (druk 1542 + autopoprawka); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1542 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1542. 
 

Za    -      30 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1495/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 32   do niniejszego protokołu.  

 

 
29) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gdańsku  
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 (druk 1543 + autopoprawka);
  
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1543 zgodnie z uzasadnieniem. 
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1543. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1496/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 33   do niniejszego protokołu. 
 
 
30) w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 w Gdańsku  
z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8 (druk 1544 + autopoprawka); 
  
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1544 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1544. 
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Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1497/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 34   do niniejszego protokołu. 
 
 
31) w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 przy  
ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku do Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich 
Obrońców Westerplatte w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku 
(druk 1545); 
  
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały druk 1545 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1545. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr L/1498/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 16 przy  

ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku do Zespołu Szkół Morskich im. 
Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8 

w Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 35   do niniejszego protokołu. 
 
 
32) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1516); 
 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt uchwały druk 1516 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1516. 
 

Za    -      33 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1499/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 36   do niniejszego protokołu. 
 
 
33) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży 
Miejskiej w Gdańsku (druk 1517); 
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt uchwały druk 1517 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1517. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1500/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej 

w Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 37   do niniejszego protokołu. 
 
 
34) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (druk 1518); 
 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt uchwały druk 1518 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1518. 
 

Za    -      33 
      przeciw    -        0 
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      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr L/1501/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
z dnia 29 marca 2018 roku 

 
Załącznik nr 37   do niniejszego protokołu. 
 
 

PUNKT 5 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 
 
 Załączniki nr 39 i 40 do niniejszego protokołu.  

 
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie do Prezydent Dulkiewicz 
odnośnie inwestycji w Parku Oliwskim, a dokładnie palmiarni. Poprosił  
o osobisty nadzór i troskę by jednak więcej nie było przesunięć w otwarciu 
palmiarni.   
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że jest problem z projektem palmiarni, eksperci z Politechniki 
Gdańskiej powiedzieli że w projekcie były błędy, w których przy większych 
wiatrach oszklenie mogłoby wypadać. Na chwilę obecną błędy są 
korygowane.  
 

PUNKT 6 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
 
 
Radna BEATA WIERZBA – złożyła wszystkim Zdrowych Świąt Wielkiej 
Nocy.  
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RADNY PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
uchylił 7 zarządzeń zastępczych Wojewody Pomorskiego w sprawie zmian 
nazw ulic zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną. Sąd bezpośrednio 
powołując się na przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchylił te 
zarządzenia. Powiedział, że od tej pory mieszkańcy nazw ulic zmienionych 
będą mieszkali przy ulicach o starych nazwach. Cieszy się, że Sąd przyjął 
rację mieszkańców, którzy protestowali przeciwko nowym nazw ulic. Dodał, 
że Platforma Obywatelska jest otwarta, aby w przyszłości przy dyskusji 
publicznej, przy dyskusji na forum Rady Miasta uhonorować patronów, 
których Wojewoda wymienił zmieniając nazwy. Należy to zrobić  
w normalnym trybie, w kulturalnej, rzeczowej dyskusji a nie na zasadzie 
narzucania czyjeś woli i zmieniania woli mieszkańców tych ulic.  
 
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS – wraz z radną Teresą Wasilewską 
zaprosił do Europejskiego Centrum Solidarności w dniu 8 kwietnia na godz 
18, gdzie odbędzie się charytatywny koncert Antoniny Krzysztoń na rzecz 
wspólnoty domowej dla dorosłych osób z autyzmem.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – wypowiedział się na temat decyzji Sądu 
dotyczącej zmian ulic. Powiedział, że jest to decyzja haniebna do szpiku 
kości, dodał że Platforma Obywatelska dalej stoi w miejscu gdzie stało 
ZOMO, wstyd.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, zastanawia się czy Samorząd nie mógł sprawy załatwić 
w inny sposób. W obecnej chwili mieszkańcy, przedsiębiorstwa 
zamieszkujący przy zmienionych nazwach ulic funkcjonują już przy nowych 
nazwach. Nastąpiła już pewnie zmiana dokumentów, pieczątek, zmiana  
w zapisach. Teraz po wyroku Sądu ma nastąpić kolejna zmiana ulic. 
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że to co się działo można nazwać 
dziką dekomunizacją, gdyż IPN ustawiono jako Sąd Ostateczny, który 
autorytarnie narzuca mieszkańcom i Radom wbrew Konstytucji nowe nazwy 
ulic, a pan Wojewoda był akuszerem który podpisywał decyzje IPN - u.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że nazwy ulic przy których 
chcą mieszkać mieszkańcy powinny być określane przez nich samych, 
lokalnie, a nie narzucane odgórnie z Warszawy czy przez Wojewodę. 
 
BOGDAN OLESZEK – zaapelował do Radnych by w niektórych sytuacjach 
hamować swoje emocje. Złożył życzenia Wielkanocne Radnym i ich rodzin.  
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PUNKT 7 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady L sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 13:20. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
na podstawie zapisu w formie cyfrowej 
 
 
Podinspektor BRMG  
Agnieszka Witkowska 


