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PROTOKÓŁ NR LI/2018 
 

Z LI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 23 kwietnia 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. Piotr Walentynowicz. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Otworzył obrady LI sesji Rady Miasta Gdańska. Przywitał wszystkich 
obecnych. 
 
Przewodniczący złożył życzenia dla Solenizantów: Wojciech Błaszkowski, 
Wojciech Stybor, Jerzy Milewski.  
 
Przewodniczący udzielił głosu radnej Żanecie Geryk i radnej Beacie 
Dunajewskiej, które na początku sesji wręczyły dyplomy i gratulacje 
laureatom konkursu „Szkoła Społecznie wrażliwa”. Nagrody otrzymały 
szkoły: 
- Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku im. Tadeusza Mazowieckiego, 
- Szkoła podstawowa nr 80 w Gdańsku im. Budowniczych Portu Północnego, 
- Gimnazjum nr 8, 
- Gimnazjum nr 1, 
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- Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej  
w Gdańsku, 
- Zespół Szkół Specjalnych nr 2. 
 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu 
Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023" (druk 1566); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
  
 
 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 
celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1567); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

 
 
 Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania  
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów 
zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej  
w Gdańsku (druk 1568); 
 
                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, 
ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz 
ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1569); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia  
w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa 
metodycznego (druk 1570); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości na rzecz Muzeum Gdańska (druk 1571); 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarb 

 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska  
w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali 
użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta na strefy 
czynszowe (druk 1572); 
 
                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2018 roku ( nr PN-
II.4131.9.2018.JB) (druk 1574); 
 
                            Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
                           Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

 
 
Wpłynął wniosek grupy radnych o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej 
Rady Seniorów (druk 1573); 
 
                                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
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                                       Beata Dunajewska – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

 
 
Wpłynął wniosek grupy radnych o włączenie do porządku obrad Apelu  
w sprawie zorganizowania w Gdańsku ogólnonarodowych obchodów 80. 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  
 
                                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                                       Piotr Borawski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej   

 
 
 Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zmianę porządku 
obrad, poprzez przesunięcie z komunikatów Prezydenta „Informacji 
Gdańskiego Urzędu Pracy – podsumowanie 2017 roku” i umieszczenie jej 
przed punktem 4 dot. rozpatrywania projektów uchwał.  
                               
 

Wpłynęły autopoprawki:  
 
- druk 1564  - pkt 4, ppkt 1 
- druk 1565 – pkt 4, ppkt 2, 
 
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji 

następujących  projektów: 

 
- w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu 
Bezdomności na lata 2018-2023" (druk 1566); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
 
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej 
Miasta (druk 1567); 
 

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

 
 
- w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie od dnia 1 lipca 
do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy ul. 
Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku (druk 1568); 
 

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

- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 
na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów 
samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat                     
(druk 1569); 
 

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

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                     
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (druk 1570); 
 

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

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Muzeum Gdańska (druk 1571); 
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za    -       22 
      przeciw    -         9 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
         w głosowaniu  p r z y j ę ł a 
 
 

- zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad 
gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich 
płatności oraz podziału Miasta na strefy czynszowe (druk 1572); 
 

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

- w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                             
w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 
30 marca 2018 roku ( nr PN-II.4131.9.2018.JB) (druk 1574); 
 

za    -       22 
      przeciw    -       10 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
         w głosowaniu  p r z y j ę ł a 
 
 

- zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1573); 
 

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



7 

 

- Apel w sprawie zorganizowania w Gdańsku ogólnonarodowych 
obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; 
 

za    -       22 
      przeciw    -       10 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
         w głosowaniu  p r z y j ę ł a 
 
 

- zmianę porządku obrad, poprzez przesunięcie z komunikatów 
Prezydenta „Informacji Gdańskiego Urzędu Pracy – podsumowanie 2017 
roku” i umieszczenie jej przed punktem 4 dot. rozpatrywania projektów 
uchwał.  
 

za    -       24 
      przeciw    -         0 
      wstrzymało się   -         4 
       
               Rada Miasta Gdańska 
         w  głosowaniu  p r z y j ę ł a 
 
 
 
 
 

 
Porządek obrad: 
 
 
1. Sprawy regulaminowe 

 otwarcie sesji; 
 
 

2. Komunikaty: 

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska 

 

„Informacja Gdańskiego Urzędu Pracy – podsumowanie 2017 roku” – przedstawi                        
Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 
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Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2017 rok – 
przedstawi Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

 
 
 
 

3.Oświadczenia Klubów Radnych; 
 
 
 
4.  Uchwały: 
 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1564);   
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1565);   
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych (druk 1560); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (druk 1559); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 

 
5) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk 1557); 
 

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

 
 

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pola Bitewnego na 
Półwyspie Westerplatte w mieście Gdańsku  (druk 1561); 
 

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

 
 
7) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1551); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 

 
 
8) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1552); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 

 
 
9) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1553); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 

 

 
10)  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1554); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska  

 

 
11)  w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 

przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2018  
(druk 1555); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
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12)  w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania 
(druk 1563); 

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

 
 
13)  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1556); 

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

 
 

14)  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 planu sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1558); 
 

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

 
 
15)  w sprawie włączenia Przedszkola nr 44 w Gdańsku do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku 
(druk 1562); 

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

 

 
 
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

7. Zakończenie obrad. 

 
 
 
 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk 
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Przewodniczący przypomniał Radnym o obowiązku składania oświadczeń 
majątkowych za 2017 rok. Oświadczenia należy złożyć w 2 egzemplarzach 
wraz z kopią PIT-u do dnia 30 kwietnia br.  

 

Poinformował również, iż w dniu 26 maja (sobota) 2018 roku o godzinie 
12.00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska dotycząca nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Prof. Dr hab. Med. Pani 
Joannie Muszkowskiej – Penson. 

 

Poinformował, iż przekazana została do Rady Miasta Gdańska informacja na 
temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2017 roku, która 
znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta Gdańska, pokój nr 207. 

 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Gdańska przyjmującej 
Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska 
na rok 2017. 

 

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca Stanu 
Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska za rok 2017. 

 

Wpłynęło pismo – podziękowanie Burmistrza Czerska za udzieloną pomoc 
finansową przekazaną na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła  
w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.   

 

Załącznik nr 2 i 3  do niniejszego protokołu. 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 
za 2017 rok – przedstawiła Ewa Adamska  – Kierownik Referatu ds. Mecenatu 
Kultury. Orzekła, że po rozpatrzeniu pod względem formalnym  
i merytorycznym prac konkursowych podjęto decyzję o przyznaniu nagrody 
Panu Michałowi Wasilewskiemu z Gdańska za pracę pod tytułem „Krzesło 
Diavellego”. Nagrodą jest sfinansowanie przez miasto wydania zwycięskiej 
pracy w nakładzie 1000 egzemplarzy.  
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PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
 
 

BRAK 
 
 
 

PUNKT 3A 
 
Apel w sprawie zorganizowania w Gdańsku ogólnonarodowych obchodów 
80. rocznicy wybuchu  II Wojny Światowej. 
 
Radny MAREK BUMBLIS -  Przewodniczący Komisji Kultury,  
przedstawił apel w sprawie zorganizowania w Gdańsku 
ogólnonarodowych obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
wraz z uzasadnieniem. 
  
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
apelu. 
 

Za    -      23 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu apel p r z y j ę ł a   
  

 
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

PUNKT 3B 
 
 
„Informacja Gdańskiego Urzędu Pracy – podsumowanie 2017 roku” – 
przedstawił Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 
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Radna ŻANETA GERYK – powiedziała o troszkę innym problemie, który 
metropolię gdańską ostatnimi laty doświadcza, a mianowicie to że 
absolwenci szkół branżowych, wykształceni, z bardzo dobrymi 
umiejętnościami, niestety tylko w bardzo małym procencie zostają  
w Gdańsku, raczej wyjeżdżają za granicę. Pracodawcy nie do końca oferują 
takie wynagrodzenie jakby te młode , wykształcone osoby sobie życzyli. 
Życzyłaby sobie aby współpraca między pracodawcami a szkołami 
branżowymi była na bardzo dobrych warunkach i żeby Ci młodzi ludzie mogli 
zostać w Gdańsku. 
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, zgodził się ze 
słowami radnej, dodał że powinno się zrobić wszystko żeby zatrzymać 
młodych ludzi w Gdańsku. Potrzeba większego dofinansowania nie tylko dla 
uczniów szkół branżowych ale i dla pracodawców.  
 
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego, powiedział że jednym z warunków koniecznych aby 
uruchomić jakąkolwiek nową klasę czy to w szkole branżowej czy na 
poziomie technikalnym jest wcześniejsze zawarcie porozumienia  
z pracodawcą, są to klasy patronackie. Dodał, że obecnie nie ma takiej klasy 
by tego porozumienia nie było.  
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – dopytał pana Dyrektora o zatrudnienie 
cudzoziemców, czy można ten okres załatwienia dokumentów o zatrudnienie 
jakoś skrócić, obecnie ten okres jest bardzo długi, nawet około pół roku. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedziała, że procedura prowadzona przez Gdański Urząd Pracy trwa 
zaledwie 7 dni, reszta jest załatwiana przez Urząd Wojewódzki. Należało by 
pytać Wojewodę dlaczego tak długo się czeka na zezwolenie na prace  
a z drugiej strony na zezwolenie na pracę. Dodała, że w województwie 
pomorskim te procedury trwają najdłużej.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, poprosił Dyrektora o przekazanie tej informacji do 
dyspozycji Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej aby radni się z tymi 
sprawami zapoznali. Powiedział, że z prezentacji wynika że zatrudnienie 
cudzoziemców od 2015 roku wzrosło sześciokrotnie co skutkuje 
wydłużeniem okresu załatwienia dokumentów dotyczących zatrudnienia. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
powiedział że warto by było przeanalizować czy w innych miastach naszego 
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województwa, gdzie jest dużo mniejsze zapotrzebowanie, czy nie warto by 
było tych sił skierować do nas. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
stwierdzenie Przewodniczącego Koralewskiego sprowokowała Panią 
Prezydent do wypowiedzi. Zapytała radnego czy sugeruje, że urzędnicy  
w innych województwach łamią prawo obsługując szybciej cudzoziemców. 
Pani Prezydent namawia do takiego zorganizowania pracy, żeby sprawnie 
obsługiwać gdańskich, pomorskich przedsiębiorców. Dodała, że wiele 
ciekawych projektów nie jest lokowane w Gdańsku, właśnie przez 
nieudolność urzędników Wojewody Pomorskiego, co dla nas daje odpływ 
podatków, podatników, realnych ludzi których potrzebujemy do rozwoju.   
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, poprosił Panią Prezydent aby nie mówiła ogólnie że jest 
źle tylko odnosząc się do lat poprzednich podała konkrety, jaki współczynnik 
był w 2015 roku załatwienia spraw a jaki jest np. obecnie.    
 
Radny JACEK TEODORCZYK – zadał pytanie na temat Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Ciekawy jest jaki jest procent jego wykorzystania 
i czy ten fundusz jest do dyspozycji zarówno osób fizycznych jak i instytucji. 
Czy inni pracodawcy mogą się zwracać z wnioskami do urzędu na skutek 
dofinansowania szkoleń.  Dopytał jeszcze o miejsca stażowe, czy ten 
fundusz w te miejsca też jest mocno zaangażowany czy tylko w szkolenia. 
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, odpowiedział że 
jest to fundusz skierowany do pracowników jak i pracodawców 
zatrudniających pracowników. Ubiegać się o środki z tego funduszu mogą 
jedynie pracodawcy. Dodał, że środki na staże są dostępne przez cały rok  
i na szkolenia dla osób bezrobotnych są również dostępne prze cały rok.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – spytał Dyrektora czy potrafi wyjaśnić główne 
mechanizmy które stoją za tymi dobrymi zmianami na rynku pracy.  
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, odpowiedział że 
najważniejszym czynnikiem jest demografia, niż demograficzny, a z drugiej 
strony jest wyż demograficzny jeśli chodzi o osoby poprodukcyjne, do tego 
trzeba dodać 2 mln Polaków na emigracji. Miejsc pracy przybywa, mamy ok 
30 tyś cudzoziemców którzy pracują w naszym mieście i wspomagają naszą 
gospodarkę. Patrząc przyszłościowo można by było stworzyć zachętę dla 
biernych zawodowo i powracających Polaków z zagranicy, ale do tego 
urzędy potrzebują stosownych instrumentów. Dodał że ustawa została 
przygotowana na okres wysokiego bezrobocia, dzisiaj jest inaczej i trzeba to 
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szybko zmienić i zreformować urzędy w taki sposób by mogły się zając 
niekoniecznie bezrobotnymi ale innymi grupami które tego wymagają.    
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – poprosił radnego Koralewskiego aby 
wyjaśnił co zrobił Urząd Wojewódzki gdy zaczęło brakować rąk do pracy 
żeby temu zapobiec, a przecież był pierwszym doradcą Urzędu 
Wojewódzkiego w pewnym czasie. 
  
Radny WOJCIECH STYBOR – podsumował wypowiedź radnego 
Koralewskiego i Prezydent Dulkiewicz na temat zatrudnienia ludzi do pracy, 
a mianowicie, że to rozchodzi się o złe procedury przy zatrudnieniu. Obecnie 
jeśli dany pracodawca chce zatrudnić pracownika to musi on około tygodnia 
czasu spędzić na chodzeniu z Urzędu Pracy do Urzędu Wojewódzkiego  
a i tak często jest tak że nie uda się zatrudnić pracownika.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – powiedziała, że w zeszłym roku 
zgłosiła się do niej polska rodzina z Grodna, Urząd Wojewódzki w bardzo 
szybkim czasie załatwił ich legalizację pobytu. Dodała, że ta rodzina niestety 
musiała opuścić Gdańsk bo Urząd Pracy nie pomógł w znalezieniu pracy.   
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, powiedział że 
nie zna tej sprawy rodziny, ogólnie jest tak że dane rodziny przyjeżdżają  
z Kazachstanu do Gdańska i mają już przygotowane zakwaterowanie i dane 
stanowisko pracy.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – wypowiedział się na temat zgłoszony 
przez radną Kołakowską, na chwilę obecną nie ma żadnego programu 
rządowego skierowanego w pomoc dla repatriantów, który by pomógł im się 
w Polsce osiedlać. Jedynie Samorząd zaoferował swoją pomoc. Dodatkowo 
zadał pytanie Dyrektorowi Urzędu Pracy, a mianowicie ile osób w Gdańsku 
skorzystało z tzw. bonu przesiedleńczego, ile to osób, ile osób się osiedliło, 
ile pobrało takie środki przyjeżdżając z gmin ościennych.   
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, nie ma 
informacji ile osób było przyjeżdzających do Gdańska, powiedział że urząd 
wydaje takie bony na zasiedlenie, na wyjazd dla naszych osób, mieszkańców 
Gdańska, w zeszłym roku było kilkanaście takich osób.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
przypomniała jeden bardzo ważny fakt a mianowicie Pomorze jest tym 
regionem w Unii Europejskiej, które od momentu wstąpienia Polski do Unii, 
ma największą dynamikę wzrostu miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. Co 
do wypowiedzi radnego Koralewskiego, to dodała że przeciętny pracownik 



16 

 

Urzędu Wojewódzkiego rocznie obsługuje ok. 300 wniosków pozwoleń na 
pracę, jest to bardzo dużo, ale jednak nie wystarczająco. Wg wszystkich 
statystyk już niedługo bo za siedem lat w  2025 w naszym regionie zabraknie 
rąk do pracy.  
 
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy, dodał że ze 
względu na brak kandydatów do pracy zlikwidował jeden referat który 
obsługiwał polskich bezrobotnych, potroił liczbę zatrudnionych 
obsługujących cudzoziemców po to by utrzymać 7 dniowy termin obsługi 
pracodawców.  
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
podsumował wypowiedzi przedmówców, dodał że w zeszłym roku było dwa 
razy głosowanie dotyczące 5 rodzin, które były sprowadzone przez Rząd. 
Powiedział, że te osoby miały możliwość pracowania w stoczni ale nie 
zawsze chcieli z tego skorzystać.  
 
 
Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 

 
PUNKT 4 

 
 

 UCHWAŁY 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1564 + autopoprawka);   

 

EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1564 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 
 



17 

 

Radna BEATA DUNAJEWSKA – zadała pytanie do Pani Prezydent kiedy 

będzie podpisana umowa na realizację inwestycji rowerowej łączącej 

Świbno i Sobieszewo.  
 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedziała, że jeśli radni przegłosują zwiększenie tych środków 
niezwłocznie nastąpi przystąpienie do podpisania umowy.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1564. 
 

Za    -      18 
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1502/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1565 + autopoprawka); 

 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1565 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 
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                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna 
                           K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
                           K. Sportu – odstąpiła od opiniowania 

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1565. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1503/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2018 rok  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                            
i deklaracji podatkowych (druk 1560); 
 
 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawił projekt uchwały druk 1560 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                            

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1560. 
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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 LI/1504/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                            

i deklaracji podatkowych  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 
 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso (druk 1559); 
 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1559 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                            

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1559. 
 

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 LI/1505/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
5) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk 1557);    

 
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały druk 1557 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Dokończyła przedstawienie projektu uchwały nr 1557. Poinformowała, że 

do projektu planu wpłynęło prawie 1000 wniosków z czego 60% zostało 

uwzględnione.  Po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu  na 

przełomie października-listopada wpłynęło 89 pism z 328 uwagami, część 

uwag było poza kompetencjami studium, czyli 325 uwag dotyczyło 5 

aspektów. 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 

   K. Strategii i Budżetu - nie wprowadzono pod obrady komisji  
   K. Polityki Gosp. I Morskiej – nie wprowadzono pod obrady komisji 

 K. Samorządu i Ładu Publicznego – nie wprowadzono pod obrady komisji 
   K. Edukacji – zdjęta z porządku obrad komisji  
   K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia – odstąpiła od opiniowania 
   K. Kultury i Turystyki – nie wprowadzono pod obrady komisji  
   K. Sportu – nie wprowadzono pod obrady komisji           

             K. Zrównoważonego Rozwoju – nie wprowadzono pod obrady komisji 
 

Radny ŁUKASZ HAMADYK – powiedział, że to jest wielki test dla radnych, 
10 tyś zebranych podpisów i opinie mieszkańców by w takiej formie studium 
nie zostało przyjęte.  Złożył formalny wniosek o odesłanie projektu do komisji. 
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska, przypomniała że opinia Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego była pozytywna, dodała też że zawsze radni którzy głosują 
za przyjęciem jakiegoś planu zagospodarowania przestrzennego zakładają 
że jest ona napisany z obowiązującym studium, gdyby było inaczej to jest 
odpowiednia ścieżka odwoławcza z której można skorzystać.   
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, poprosił Wysoką 
Radę aby odrzucić wniosek radnego o odesłanie projektu do komisji, 
powiedział że nie można przemielić trzech lat ciężkiej pracy setek osób. 
Dodał, że to studium jest dla 34 dzielnic a nie tylko dla jednej i oznajmij, że 
nikt nie zabiera plaży na Stogach. Na sesje zostali zaproszeni członkowie 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Radę Nadzorczą Portu, niestety nikt się 
nie pojawił na posiedzeniu sesji czyli lekceważą mieszkańców Stogów.  
 
Przystąpiono do głosowania nad odesłaniem projektu uchwały druk 1557 
do komisji. 
 

Za    -      10 
      przeciw    -      20 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu nie odesłała druku do Komisji 
 
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – zabrała głos w imieniu własnym,  
w imieniu mieszkańców Stogów, w imieniu Rady Dzielnicy Stogi, której 
przewodniczącej nie dopuszczono do głosu. Zaproponowała by chociażby 
za miesiąc lub później został przedstawiony projekt Studium już ze 
zmianami, których chcieli mieszkańcy Stogów. Prosiła mieszkańców by nie 
dali się zmanipulować przystąpieniem do zmian, powiedziała że zmiany 
powinny być teraz i natychmiast tak jak oczekują tego mieszkańcy.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, podsumował 
wypowiedź radnej Kołakowskiej mówiąc, że jak zwykle radna jest nie 
przygotowana na posiedzenie Rady Miasta, nie ma elementarnej wiedzy i że 
po trzech latach wypadało by coś przeczytać. Dodał, że Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk wniósł do Prezydenta Miasta Gdańska wniosek przekazanie 
400 ha na funkcje portowe.  Powiedział, że Port Gdański dostarcza Rządowi 
Centralnemu 8 miliardów złotych z tytułu ceł i vat-u, Gdańsk z tego tytułu nie 
ma nic. Podsumował swoją wypowiedź mówiąc, że Rada Dzielnicy która 
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będzie obowiązywała do maja 2019 roku powinna zająć się poważnie 
propozycją Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącą zawarcia paktu dla 
Stogów aby przygotować się do rozmów między Stogami, Prezydentem 
Miasta Gdańska i Radą Miasta Gdańska a Rządem Polskim i Zarządem 
Portu Gdańsk.  Dodał, że powinno się szukać dobra wspólnego, a nie 
rozgrywek politycznych.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – odpowiedziała Prezydentowi, że 
jako gospodarz miasta powinien znaleźć jakieś inne rozwiązanie które 
pomoże mieszkańcom Stogów  a nie krzyczeć na nich, grozić im palcem, 
upokarzać. Dodała też, że skoro mają być zmiany w studium to po co to od 
razu uchwalać skoro można nanieść najpierw zmiany na lepsze dla 
mieszkańców a później uchwalić już poprawną treść.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że jedynym możliwym rozwiązaniem umożliwiającym 
wykreślenie funkcji portowych na terenie 10 ha plaży i 40 ha lasu jest 
przystąpienie do nowego studium. Dodała, że albo studium będzie przyjęte 
takie jakie jest obecnie albo będzie odrzucone w całości.   
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, zadał 
pytanie Pani Prezydent czy jakakolwiek zmiana od początku uruchamia 
procedurę i ile taka procedura trwa.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedziała, że od początku zostaje uruchomiona cała procedura i nie 
można wyjąc ze studium jeden części bo trzeba to prze procedować od 
początku. Procedura trwa 3 lata.  
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – powiedziała, że jest jej bardzo przykro że 
Rada Dzielnicy Stogi zarówno przy małej i dużej inwestycji począwszy od 
budowy basenu czy remoncie torowiska tak negatywnie ocenia radnych. 
Dodała, że jeśli studium nie zostanie uchwalone to zablokuje to rozwój wielu 
dzielnic z 1 okręgu. Zaapelowała do mieszkańców Stogów by radnym 
uwierzyli, bo oni nie maja złych intencji. Podziękowała Prezydentowi 
Adamowiczowi, Pani Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz oraz wszystkim 
kolegom i koleżanką z klubu Platformy Obywatelskiej za zaangażowanie. 
Radę Dzielnicy Stogi prosi o przemyślenie tematu paktu dla Stogów, który 
zagwarantuje rozwój dzielnicy Stogi na kolejne miesiące, lata.   
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, reasumując swoją 
wypowiedź powiedział że studium nie zabiera plaż, studium tworzy ramę, 
perspektywę że w przyszłości gdyby nowa Rada Miasta Gdańska wybrana 
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w listopadzie, doszłaby do wniosku że chce poszerzyć funkcje portowe  
w kierunku plaży to wtedy musi przystąpić do zmiany planu. Dodał, że dwa 
tygodnie temu zaproponował Radzie Dzielnicy Stogi o przystąpieniu do 
zmiany planu aby rozszerzyć plaże na wschód, obecnie zmiany są 
przygotowywane.  
 
Radny PIOTR CZAUDERNA - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, zadał dwa pytania a mianowicie po pierwsze skąd się wzięła 
prognoza demograficzna, gdyż prognoza która zakłada wzrost liczby 
mieszkańców Gdańska do pół miliona wydaje się być mocno naciągana a po 
drugie założona wielkość mieszkań w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
jest znacznie zawyżona w stosunku do wielkości która wg danych GUS-u na 
Pomorzu jest średnią, a to skutkuje znacznym zawyżeniem terenów 
przeznaczonych pod rozwój mieszkaniowy.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
przypomniała że na etapie analiz do studium posiłkują się zawsze analizą 
wykonaną przez GUS. Analiza, scenariusz rozwojowy, prognozę 
demograficzną uwzględniającą zarówno zgony, przyrost naturalny. Zgodnie 
z ustawą ustawodawca określił możliwości rozwoju miasta wskazując w jaki 
sposób liczyć chłonność. Dodała, że jesteśmy jedynym miastem w którym 
nie ubywa mieszkańców zameldowanych w Gdańsku, oprócz tego ze 
względu na uczelnie mamy jeszcze rzeszę studentów których GUS nie liczy 
oraz obcokrajowców. Pół miliona mieszkańców, to jest bardzo realny 
scenariusz do zrealizowania.  
 
Radny PIOTR CZAUDERNA - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, podał opracowania GUS, że gospodarka mieszkaniowa z roku 
2016, w której przeciętna wielkość mieszkania na Pomorzu wynosiła 26,4 m2 
na mieszkańca, a sprzedaż deweloperska wg GUS w której przeciętna 
wielkość mieszkania 50 m2 przypadała średnio dla trzech osób. 
Podsumował, że wielkość 43,5 metra jest zdecydowanie zawyżona.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – podsumował wypowiedź radnych 
Kołakowskiej i Czauderny, mówiąc że to co oni wypowiadają to jest 
kłamstwo. Gdyby myśląc jak radny Czauderna, nie budować nie ruszać, to 
by nie było zakładane pół miliona mieszkańców tylko co najwyżej połowa. 
Powiedział że brał wiele razy udział w spotkaniach i konsultacjach i były one 
jawne i wcale nie po kątach jak myśli radna Kołakowska. Poprosił Panią 
Dyrektor o przesłanie wniosków portu i operatorów portowych do wiadomości 
radnych, jakie mieli dokładnie zamiary wobec tej części miasta i o co 
występowali.  
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PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, podsumował 
wypowiedź radnego Czauderny, że w sposób bardzo uproszczony szafuje 
hasłami, które według powszechnej opinii zaciemniają obraz. Zadał pytanie 
radnemu Czaudernie czy uważa żeby przez środek miasta powinna 
przebiegać droga szybkiego ruchu, gdyż to studium obniża standard 
zarówno jeśli chodzi o zielony bulwar jak i czerwoną drogę.  Kolejne pytanie 
odnośnie Gdańska Południe a mianowicie czy radny jest za tym aby ta część 
miasta była sprawnie obsługiwana komunikacyjnie. Dodał, że głosując 
przeciwko studium jest się przeciwko takiemu rozwojowi dzielnicy. 
Zaapelował by czytać studium jako całość i myśleć o interesach 
mieszkańców Gdańska.  
 
Radny PIOTR CZAUDERNA - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, powiedział że tok rozumowania Prezydenta jest absurdalny, który 
zakłada że jak ktoś jest przeciwko studium to oznacza że jest przeciwko 
wszystkim rozwiązaniom. Dodał, że jak się nie chce poprzeć to co w studium 
jest złe nie oznacza wcale że jest się przeciwko wielu innym rozwiązaniom. 
Powiedział że w taki sposób można wszystko usprawiedliwić i będzie można 
przyjąć każdy dokument ze strony miasta nawet jeśli będzie miał poważne 
błędy.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, zadał pytanie 
radnemu Czaudernie gdzie był przez ostatnie trzy lata kiedy był prowadzony 
proces konsultacji studium.  
 
Radny PIOTR CZAUDERNA - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, powiedział że wysłał szczegółowe uwagi do studium Pani 
Dyrektor w terminie.  
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, usystematyzował wypowiedzi swoich poprzedników. 
Przypomniał w jaki sposób zostało przygotowywane studium, jakie były 
spotkania i z kim oraz kto w nich uczestniczył. Powiedział że pierwsze 
zaproszenie na spotkanie było wiosną 2016 roku w  Biurze Rozwoju 
Gdańska z którego skorzystało wielu specjalistów także reprezentanci Portu 
Gdańskiego, jak również Grzegorz Strzelczyk oraz Piotr Borawski jako 
reprezentant Platformy Obywatelskiej, zastanawiali się już wtedy czy data 
2037 będzie dobrą datą graniczną nowego studium i czy zawnioskować  
o całość Wybrzeża Stogów czy tylko skupić się na 400 ha. Prezydent Miasta 
Gdańska uwzględniając uwagi do studium postanowił uwzględnić 10 ha na 
plaży oraz 40 ha w lesie, zrobił to w interesie naszego kraju, aby port się 
rozwijał, przynosił podatki do budżetu Państwa. Jako przewodniczący Klubu 
Platformy Obywatelskiej złożył publiczną deklarację, że klub nie zamierza 
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przystępować do zmiany tego planu, plaża zawsze będzie na tym miejscu  
i nie będzie naruszona.  
 
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – złożył formalny wniosek o zamknięcie 
listy mówców.  
 
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy mówców. 
 

Za    -      15 
      przeciw    -      11 
      wstrzymało się   -        4 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu zamknęła listę mówców.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
wspomniała, że wszystkie wnioski są dostępne na stronie Biura Rozwoju 
Gdańska ale również będą przesłane radnym.  
 
Radny ADAM NIERODA – zadał pytanie Pani Dyrektor ile wniosków czy 
uwag ze Stogów dotyczących plaży wpłynęło w czasie kiedy projekt studium 
był wyłożony do publicznego wglądu i kiedy był czas żeby te wnioski złożyć.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała, że Rada Dzielnicy złożyła w ustawowym terminie wnioski do 
studium, później było udostępnienie dokumentu do publicznego wglądu ale 
przed ustawowym wyłożeniem gdzie Rada Dzielnicy złożyła w formie 
uchwały m. in. wniosek o to aby zrezygnować z 10 ha przeznaczonych pod 
funkcje portowo-przemysłowo-składowe, natomiast na etapie uwag Rada 
Dzielnicy ich nie złożyła, zaś przedstawiciel Rady Dzielnicy złożył uwagę  
w ustawowym terminie, ta uwaga powtarzała zapis aby te 10 ha przeznaczyć 
pod funkcje plaży i wydm.  
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – zadał pytanie jaka będzie sytuacja prawna 
plaży po uchwaleniu tego studium przed wprowadzeniem ewentualnych 
zmian, czy będzie to bufor dla portu czy będzie można tam coś budować. 
Kolejne pytanie co się takiego stało że dotychczasowy 40 ha fragment lasu 
nagle jest tak ważny dla portu, czy miasto ma już kupca na ten teren.   
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że na dzień dzisiejszy obowiązuje plan miejscowy który ustala 
dla tego terenu 10 ha plaże i wydmę, natomiast dla terenu leśnego ustala 
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las. Plan miejscowy nie dopuszcza żadnego inwestowania na terenie plaży  
i wydm. 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, potwierdził, że radny Czauderna złożył 47 uwag do projektu 
które niestety nie zostały uwzględnione a mówiły między innymi  
o postępującej intensywności zabudowy.  Dodał, że w studium poprawiono 
możliwości zabudowy z czego będą zadowoleni deweloperzy, gdzie będą 
mieli większe tereny do zabudowy, tylko już dziś jest ciężko obsłużyć 
komunikacyjnie te tereny a później będzie jeszcze gorzej. Druga sprawa to 
dysharmonia w wystąpieniu Prezydenta Adamowicz, nie wiadomo czy 
wypowiadał się jako członek Rady Nadzorczej czyli pracownik Zarządu Portu 
Gdańsk  czy jako Prezydent Gdańska. Dodał, że granice portu mogą być 
zmieniane jedynie w drodze rozporządzenia lub ustawy, miasto Gdańsk nie 
ma na to wpływu.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, odpowiedział że 
reprezentuje interesy Miasta Gdańska w Radzie Nadzorczej Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk. Dzięki temu udało się wiele zrealizować wokół 
infrastruktury drogowej, tunelowej, historycznie patrząc to był pierwszy 
pomysł wynikający z interesów na rzecz rozwoju Portu Morskiego. Miasto 
Gdańsk jest niewielkim akcjonariuszem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. 
Miasto Gdańsk jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw 
wśród krajów członków Unii Europejskiej, dzięki temu Gdańsk chce i to jest 
w miasta interesie i obowiązku stworzyć takie warunki rozwojowe by móc 
przyciągać nowych mieszkańców z Polski i z zagranicy. Gdańsk jest miastem 
wolnym, liberalnym, otwartym, ludzie czują się bezpiecznie w mieście.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – zadał pytanie Pani Dyrektor jaki jest przyszły 
tryb dokonywania zmian w studium, a dokładnie ile jest tych trybów, kto może 
je wnosić, ile czasu to będzie trwało oraz wytłumaczyć z czego wynika 
zaniepokojenie mieszkańców i w jakim stopniu te problemy powinny być 
rozwiązane przez Skarb Państwa a w jakim stopniu miasto może zrobić coś 
więcej by złagodzić problemy tych mieszkańców.   
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, odniosła 
się do kilku merytorycznych pytań, które padły w trakcie rozmowy. 
Powiedziała, że w Gdańsku nie występuje takie pojęcie jak suburbanizacja, 
występuje ono w gminach ościennych, wiejskich. W granicach 
administracyjnych miasta mamy konkretnie wyznaczoną zwartą strukturę 
miejską  zgodnie z ustawą. Studium jest dokumentem  przeznaczającym  
w dzielnicy rozwojowej tereny pod funkcję z pętlą tramwajową i autobusową. 
Co do uwag złożonych przez radnego Czauderne to większość uwag 



27 

 

dotyczyła ograniczenia zabudowy na terenach na których już obowiązują 
plany miejscowe. Dodała, że w dzielnicach rozwojowych południe czy 
zachód większość gruntów są to grunty prywatne, miasto posiada rezerwy 
pod drogi, pod placówki publiczne, natomiast tereny inwestycyjne są 
terenami prywatnymi, nigdy nie były terenami gminnymi. Prezydent i Rada 
Miasta Gdańska nie zamierza zmieniać obowiązującego tego planu 
miejscowego dla terenu 10 ha plaży i wydm oraz terenu leśnego, natomiast 
Minister może zmienić granice administracyjne portu, to jest w jego 
kompetencjach. Co do procedury, to najpierw musi zostać uchwalone to 
studium aby móc wprowadzić zmianę we fragmencie czyli rozpoczyna się 
procedowanie studium dla terenów 10 ha i 40 ha, czyli następuje 
przyjmowanie wniosków, jest etap koncepcji, może to potrwać ok 3-4 
miesięcy. Następnie przygotowanie dokumentu aby móc wysłać go do  
uzgodnień i do opiniowania, ciężko powiedzieć ile czasu to może potrwać.    
 
Radny LECH KAŹMIERCZYK – powiedział, że nie mógłby po rozmowie  
z mieszkańcami głosować za przyjęciem studium gdyby nie był w nim 
zawarty dobry plan i kompromis dzięki któremu będzie zabezpieczenie dla 
plaży Stogi a przy tym pozwala na rozbudowanie funkcji rekreacyjnej z której 
mieszkańcy na pewno będą zadowoleni. Dzięki temu mogą powstać nowe 
inwestycje na tym terenie takie jak nowe toalety, przebieralnie, 
wypożyczalnie sprzętu czy też parking. Mieszkańcy Stogów są równie ważni 
dla radnych jak mieszkańcy innych dzielnic. Powiedział, że cieszy go również 
powstanie nowych funkcji mieszkaniowych na dzielnicy Oruni.  
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK -  odniósł się do wypowiedzi radnego 
Piotra Borawskiego – Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej 
dotyczącej udzielania się przy studium. Dodał, że był członkiem Rady 
Studium i bronił terenów przemysłowych, żeby Gdańsk mógł się rozwijać  
a gdańszczanie mieli miejsca pracy. Podsumowując wypowiedź Prezydenta 
Adamowicza to jest zdumiony, gdyż miasto Gdańsk swoją potęgę buduje na 
porcie od XIV – XV wieku i że jeśli Prezydent twierdzi że Gdańsk jest średnio 
zainteresowany portem to jest nieporozumienie, manipulacja. Prosił  
o zostawienie polityki tylko trzeba zrobić wszystko aby umożliwić rozwój  
i funkcjonowanie miasta Gdańsk.    
 
Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, zadał pytanie czy chcemy rozwoju portu na tych terenach  
o których wnioskował Zarząd Portu czyli o całe 400 ha czy 10 ha które jest 
zapisane w studium czy to co będzie przegłosowywane na następnej sesji  
a mianowicie w ogóle zdjęcie. Dodał, że brakuje merytorycznego głosu  
z Prawa i Sprawiedliwości a jest tylko zasłanianie się polityką.  
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Radna EMILIA LODZIŃSKA – powiedziała że praca nad studium trwała 
ponad 3 lata, spotkań było kilkadziesiąt i na żadnym spotkaniu nie było radnej 
Kołakowskiej, która w dniu uchwalenia studium mówi że czegoś broni. Co do 
studium powiedziała, że powinno się na niego patrzeć przez pryzmat całego 
Gdańska, uwzględnia on priorytet dla ruchu pieszego, rowerowego i dla 
transportu zbiorowego z jednoczesnym ograniczeniem transportu 
indywidualnego. Jest wiele punktów o które mieszkańcy danych dzielnic 
postulowali o zmiany a studium wychodzi naprzeciw tym zmianom.  
 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska, powiedziała że burzliwa dyskusja na sesji i ostatnie spotkania  
z mieszkańcami Stogów pokazują, że ważny jest temat plaży i lasów na 
Stogach dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Powtórzyła cały tok 
dotyczący uchwalania studium. Jakakolwiek zmiana studium na tym etapie 
jest możliwa ale uruchamia to od samego początku całą procedurę 
uchwalania studium. Powiedziała że w trakcie całej tej procedury studium 
odbyło się ponad 100 spotkań w różnych miejscach, z mieszkańcami, 
Radami Dzielnic. Studium zostało również uzgodnione z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, co więcej w ramach uwag które można było 
składać Rada Dzielnicy Stogi nie wniosła ani jednej uwagi. Powiedziała, że 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest uchwalenie studium w obecnym 
kształcie co daje możliwość spełnienia wszystkich uwag i wniosków z 33 
dzielnic oraz daje możliwość uchwalenia zapisów których miasto potrzebuje. 
A co za tym idzie, daje możliwość przystąpienia do zmiany studium ale tylko 
we fragmencie dotyczącym Stogów, co gwarantuje że procedura zmiany 
studium się odbędzie tylko w tej części i zapisy w kolejnych miesiącach 
zostaną przedstawione i uchwalone, jednocześnie przy tak uchwalonym 
planie zagospodarowania przestrzennego będzie gwarancja że do czasu 
powstania nowego studium nic na tym terenie nie będzie mogło się 
wydarzyć.  
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk 1557)   
i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał uchwałę pod 
głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 
 

Za    -      21 
      przeciw    -        9 
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      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr LI/1506/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
 
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 
 

 
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pola Bitewnego na Półwyspie 
Westerplatte w mieście Gdańsku  (druk 1561); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1561 zgodnie z uzasadnieniem. 
Poinformowała, że Rady Dzielnic Przeróbka i Stogi nie wniosły  
w ustawowym terminie opinii. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
Radny JAROMIR FALANDYSZ – poprosił o przybliżenie radnym kto był 
wnioskodawcą, jaki był wkład pracy wnioskodawcy w powstanie tego 
planu czyli w wkład Muzeum II Wojny Światowej. 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że wpłynęły dwa wnioski złożone zarówno przez  Muzeum II 
Wojny Światowej jak i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.  
 
Radny JAROMIR FALANDYSZ – dopytał jeszcze z kiedy jest wniosek   
z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
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EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że oby dwa wnioski zostały złożone w grudniu zeszłego 
roku. 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1561. 
 

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

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  

Uchwałę Nr LI/1507/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pola Bitewnego na 
Półwyspie Westerplatte w mieście Gdańsku 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Załącznik nr 11   do niniejszego protokołu. 

 
 
7) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1551); 
 
 

MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1551 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1551. 
 

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

  
 

Uchwałę Nr LI/1508/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 

Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 
 
8) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1552); 
 
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1552 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1552. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1509/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 
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Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
  

 

9) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1553); 
 
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1553 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1553. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1510/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 
 
10) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1554); 
 

MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1554 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1554. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1511/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu  

 
 
11) w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2018 (druk 1555); 

 
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1555 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
   K. Sportu – pozytywna 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1555. 
 

Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr LI/1512/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych 

do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2018 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu  

 
11A) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
na rzecz Muzeum Gdańska (druk 1571); 
 
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu 
Przedstawił projekt uchwały nr 1571 z uzasadnieniem.  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
   K. Zagospodarowania Przestrzennego – nie opiniowała 
 

 
Radny JAROMIR FALANDYSZ – powiedział, że radni popełnią duży błąd 
przekazując te tereny Muzeum Gdańska, które na chwilę obecną nie jest 
przygotowane do realizacji tego przedsięwzięcia jakim jest upamiętnienie 
historycznego pola bitwy Westerplatte. Lepszym rozwiązaniem jest 
pozostawienie tych terenów Muzeum II Wojny Światowej. Jest to muzeum 
merytorycznie najlepiej przygotowane, które ma wsparcie finansowe 
Ministerstwa i innych instytucji, który robi już tam badania archeologiczne, 
współpracuje z całym zespołem specjalistów którzy zajmują się tym 
tematem, ma bogate archiwum i wiele eksponatów. Złożył wniosek aby 
cofnąć ten druk do komisji, prze procedować jeszcze raz. 
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że Muzeum Gdańska ma 
doświadczenie w prowadzeniu takich placówek, zasób merytoryczny i zasób 
kadrowy jest. Powiedział, że złym pomysłem jest przekazywanie tych 
terenów instytucji która została powołana do innych celów.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, jest przeciwny 
wnioskowi cofnięcia druku do komisji, prawdą jest że Muzeum II Wojny 
Światowej dysponuje aparatem przygotowanym przez rząd Platformy 
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Obywatelskiej i miasto Gdańsk, od roku za przejęciem władzy przez Karola 
Nawrockiego ten aparat jest niszczony. Muzeum Gdańska jest instytucją 
kultury o renomie kilkudziesięciu lat doświadczenia, skupioną na pracach 
historycznych.  
 
ALEKDANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że najlepszym docenieniem pracy Muzeum Gdańska jest to, że 
jeden z oddziałów – Twierdza Wisłoujście odebrała z rąk Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy nagrodę pomnik historii. Trzeba pamiętać że Muzeum 
Gdańska na Westerplatte jest już obecne jako Wartownia nr 1.  
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że Muzeum Gdańska ma 
wieloletnie doświadczenie i umiejętność podawania badań i wieloletniej 
historii Gdańska.  Dodał, że Muzeum Poczty Polskiej rozwija się znakomicie. 
Wartownia nr 1 zawsze stanowiła wizytówkę Gdańska. Wspomniał, że po to 
tworzono Muzeum Gdańska żeby mieć pewność, że spuścizna historyczna 
Gdańska będzie przekazana w odpowiednich ludzi którym można zaufać. 
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA -   swoją wypowiedź skierowała do radnego 
Jaromira Falandysz, a mianowicie żeby nie mówił o pracownikach muzeum 
że są nie przygotowani, nie do końca profesjonalni, to są ludzie po wielu 
latach nauki i na pewno ze wszystkim sobie poradzą, na pewno wyrośli na 
specjalistów i profesjonalistów.  
 
Radny JAROMIR FALANDYSZ – swoją wypowiedź skierował do swoich 
przedmówców, Prezydent Dulkiewicz powiedział, że  Muzeum II Wojny 
Światowej też ma już swoją  wystawę na Westerplatte, do Prezydenta 
Grzelaka powiedział, że chciał zakończyć tą dyskusję cofając projekt do 
komisji by uniknąć elementów politycznych. Co do wypowiedzi radnej 
Dunajewskiej to powiedział, że lepiej jakby tym tematem zajęła się instytucja 
bardziej do tego przygotowana czyli Muzeum II Wojny Światowej, która zrobi 
to też na koszt państwa a nie gdańskich podatników.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – poprosiła aby nie upolityczniać 
całej sprawy, jak dla niej to muzeum powinno być merytorycznie dobre. 
Dyrektor Karol Nawrocki pokazał, że jest doskonałym historykiem ale także 
potrafi świetnie, z wielkim rozmachem zagospodarować muzeum które 
przejął w powijakach. Wypowiedziała się również na temat ojca Prezydenta 
Grzelaka, który w czasach wojennych miał do czynienia z taką sytuacją kiedy 
rządzili komuniści, z powodu poglądów politycznych. Dopowiedziała, że 
Prezydent Grzelak w ten sam sposób chce traktować młodych ludzi tylko 
dlatego że należą do organizacji która się nie podoba.  
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PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział, że 
jego ojciec nigdy nie walczył żeby w Gdańsku maszerowały osoby z gołymi 
głowami, wykrzykiwały nacjonalistyczne hasła. Zadał pytanie radnej 
Kołakowskiej czy jest za tym żeby takie organizacje opowiadały naszym 
dzieciom jak wyglądała II wojna światowa, czy jest za tym żeby były ONR 
było legalne w Polsce.   
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – wypowiedziała się na temat 
młodzieży z ONR-u, że ją popiera, jest to młodzież patriotyczna, która 
promuje wartości, dobrze służą ojczyźnie.  
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, podsumował wypowiedź poprzedników, wolą mieszkańców 
Gdańska jest pozostawienie  tego terenu w gestii instytucji Miasta Gdańska, 
żeby to miejsce było miejscem upamiętnianym przez władze Gdańska a nie 
przez osoby ONR pokazuje za doskonały przykład.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział, że dana uchwała ma na celu zablokowanie 
inwestowania na tym terenie przez Muzeum II Wojny Światowej, 
Ministerstwo Kultury co spowoduje że z budżetu Miasta Gdańska będzie 
trzeba asygnować środki na projekt który powinien być ogólnonarodowy  
a więc finansowany przez budżet centralny. Dodał, że może okazać się tak 
że fundusze przeznaczone na remonty np. ulic mogą być przesunięte  
w czasie gdyż trzeba będzie z budżetu miasta zapłacić za Muzeum Gdańska.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
powiedział że jest za tym żeby Państwo również wspomogło ten projekt, cel 
jest ważny. 
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział że jest mu wstyd, że na Sali 
Rady Miasta Gdańska radna Gdańska wychwala działania ONR, w mieście 
które było tak ciężko doświadczone II wojną światową. Odniósł się do 
radnego Koralewskiego, powiedział że nie wszystko można przeliczyć na 
pieniądze i że Muzeum II Wojny Światowej powstało między innymi dlatego, 
że grunt pod to muzeum w formie darowizny przekazali mieszkańcy miasta 
Gdańska.  
 
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że Muzeum Gdańska gwarantuje to 
że te najdroższe dla serca każdego Gdańszczanina, Polaka znajdą się we 
właściwych miejscach i zostaną we właściwy sposób spożytkowane i że 
znajdą się wokół tego ludzie którzy będą chcieli pomóc a nie będą 
przeszkadzać.  
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Radny JAROMIR FALANDYSZ – poprosił dyrektora muzeum o wypowiedź 
na temat przygotowania do przejęcia i zajęcia się Westerplatte. Czy 
przeprowadziło już badania archeologiczne, czy ma dokumentację 
archiwalna i historyczna, czy stworzyło już dokumentację przedprojektową, 
to wszystko Muzeum II Wojny Światowej już posiada. Dopytał czy Muzeum 
Gdańska ma już przygotowaną koncepcję, która ma być na początku lipca. 
 
WALDEMAR OSSOWSKI – Dyrektor Muzeum Gdańska, powiedział że 
Muzeum Gdańska już od 38 lat pracuje na Westerplatte w Wartowni nr 1. 
Dodał, że muzeum posiada 300 eksponatów związanych z dziejami 
Wartowni nr 1. Od wielu lat muzeum gromadzi zabytki i muzealia, posiada 
kolekcje, dokumentację ale przede wszystkim doświadczenie. Dodał, że 
muzeum ma gotową koncepcję dalszego rozwoju swojej działalności 
muzealnej, poprosili również urbanistów i architektów aby to przełożyć na 
schowane pozostałości.   
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – Muzeum II Wojny Światowej jest teraz bardzo 
dobrze zarządzane, widać jak szybko się rozwija i na czele stoi kompetentna 
osoba. 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
nasze służby są co tydzień na Westerplatte i obiekt jest na bieżąco 
monitorowany, sprzątany, czyszczony. Dodał, że wystarczyło by zasiać kilka 
ziarenek trawy aby to jakoś wyglądało. 
 
Radny JERZY MILEWSKI – podsumował swoich poprzedników mówiąc że 
nie jest to dyskusja na temat związany z projektem tylko to jest dyskusja na 
temat ambicji politycznych Pawła Adamowicza, który wikła Gdańsk w swoje 
plany polityczne.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, z wypowiedzi dyrektora muzeum można wywnioskować 
że na tym terenie nic się nie będzie działo, jedynie będzie pretekst do 
wyciągnięcia pieniędzy. Powiedział, że miasto powinno inwestować  
w Twierdze Wisłoujście a tymczasem inwestować będzie musiało w pole 
bitwy. Stwierdził, że przeważają w tym temacie interesy polityczne.   
 
Radny ŁECH KAŹMIERCZYK – powiedział, że najbardziej martwi go to, że 
o młodzieży z ONR-u mówi się jak o młodzieży patriotycznej. Radny widzi co 
innego, nawiązanie zachowaniem, gestami, symboliką nawet ubiorem do 
tego co było za czasów Niemców faszystowskich. Jak można nazwać taką 
młodzież młodzieżą patriotyczną. Dlaczego nawiązują do takich symboli 
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które kojarzą się jednoznacznie z mordowaniem milionów ludzi w okrutny 
sposób. Jako radnego temat ten strasznie martwi.  
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – dopytał czy zostały przeprowadzone jakieś 
analizy przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty muzeum na zakup 
terenu na Westerplatte.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – radna jest zaniepokojona co może 
się znaleźć w muzeum Westerplatte skoro historię próbują odtworzyć ludzie 
nie mający żadnej wiedzy o ONR. Zaproponowała by radni Platformy 
Obywatelskiej zapoznali się na temat ciekawych ludzi z ONR.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – powiedział, że mieszkańcy Gdańska to 
dumna i rozumna społeczność, gdańszczan nie da się kupić ani oszukać, 
gdańszczanie nie oddadzą tego terenu Muzeum II Wojny Światowej, bo 
dokładnie wiedzą i widzą jak autorytet tej placówki ucierpiał odkąd przejęło 
go Prawo i Sprawiedliwość.  
 
Radny PIOTR DZIK – złożył wniosek formalny o zamknięcie listy mówców. 
 

Za    -      19 
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu zamknęła listę mówców.   
  
 
Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI - wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, ustosunkował się do wypowiedzi radnej Kołakowskiej, te 
wypowiedzi są szokujące. Zadał pytanie czy z tego marszu co miał niedawno 
miejsce  w Gdańsku piła miłość i czy wyrazem takiej miłości jest hasło „śmierć 
wrogą ojczyzny”.  
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, zaapelował  do Prawa i Sprawiedliwości aby władze klubu 
czy partii odcięli się od haniebnych słów które padły na sesji przez radną 
Kołakowską. Wychwalanie przez radną Miasta Gdańska z klubu PiS 
organizacji która jest neofaszystowska, której 90 % mieszkańców Polski  
i Gdańska chcą delegalizacji jest nie na miejscu.  
 
ALEKDANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
podsumowała wypowiedź poprzedników mówiąc że w pewnym sensie jest to 
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decyzja polityczna, bo w mieście Gdańsku, w mieście Solidarności  
i Wolności, w mieście w którym rozpoczął się wielki terror, w którym 
rozpoczął się totalitaryzm, ale w także w mieście w którym wyłamaliśmy 
pierwszą cegłę z muru berlińskiego, zaczął się zmieniać świat. Ta wizja jest 
bardzo bliska Panu Prezydentowi oraz przyświecała twórcom  
Muzeum II Wojny Światowej, żeby pokazać wojnę jako terror bo taka ona 
była.  
 
 
Przystąpiono do głosowania nad odesłaniem druku 1571 do komisji. 
 

Za    -      11 
      przeciw    -      21 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu nie odesłała druku do komisji   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1571. 
 

Za    -      22 
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1513/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 

rzecz Muzeum Gdańska  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu  

 

 
12) w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania 
(druk 1563); 
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ALICJA BIELIŃSKA _ ŁOZA - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1563 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego - pozytywna 
 
Radny ADAM NIERODA – zadał pytanie jaki odsetek tych obwodów będzie 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
ALICJA BIELIŃSKA _ ŁOZA - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, 
odpowiedziała że 50% obwodów czyli w sumie 92 obwody głosowania 
będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1563. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1514/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu  

 
 
12A) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1567); 
 
EWA ADAMSKA  - Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1567 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
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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 1567. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1515/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia 
wspólnej polityki kulturalnej Miasta  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
 
13) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1556); 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1556 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego - pozytywna 

 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1556. 
 

Za    -      19 
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      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1516/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
13A) w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie od dnia  
1 lipca do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych 
przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku  
(druk 1568); 
 
MIECZYSŁAW KOTŁOWSKI – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg  
i Zieleni 
Przedstawił projekt uchwały nr 1568 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej -  pozytywna 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1568. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
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Uchwałę Nr LI/1517/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie od dnia 1 lipca 
do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy  

ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku  
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 
 
13B) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek 
opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia 
sposobu pobierania opłat (druk 1569); 
 
MIECZYSŁAW KOTŁOWSKI – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg  
i Zieleni 
Przedstawił projekt uchwały nr 1569 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – zadał pytanie czy to się tyczy tylko 
samochodów w pełni elektrycznych czy również hybrydowych.  
 
MIECZYSŁAW KOTŁOWSKI – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg  
i Zieleni, odpowiedział że hybrydowych jako tych samochodów, które 
oprócz możliwości przerzucania napędu z elektrycznego na spalinowy co 
dało możliwość doładowania akumulatorów z sieci. Samochody 
hybrydowe o takim rodzaju napędu są zwolnione z opłat tylko że nie 
ustawowo a na podstawie wydawanego dokumentu z Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni.  

 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1569. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1518/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat 
za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu 

pobierania opłat 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 
 
13C) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad 
gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich 
płatności oraz podziału Miasta na strefy czynszowe (druk 1572); 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1572 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej - pozytywna 
 
 
Radna BEATA WIERZBA – poprosiła o doprecyzowanie czy lumpeks to 
sklep z zachodnią odzieżą używaną.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił o doprecyzowanie czy pod 
stwierdzeniem przemysł Prezydent miał na myśli sex-shopy. 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
uchwała takich trudnych tematów nie podejmuje ale daje na przyszłość 
instrument wykluczenia takiego typu funkcji. Dodał, że wystawiając lokal  
w przetargu zawsze jest obawa że może tam się zlokalizować hazard ale 
poza ustawą hazardową.  
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1572. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1519/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad 

gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów  
i ich płatności oraz podziału Miasta na strefy czynszowe 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 
 
14) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 planu sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1558); 
 
GRZEGORZ KRYGER – z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1558 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 1558. 
 

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 LI/1520/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 planu sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
 

15) w sprawie włączenia Przedszkola nr 44 w Gdańsku do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku 
(druk 1562); 
 
 
GRZEGORZ KRYGER – z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1562 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 1562. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1521/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie włączenia Przedszkola nr 44 w Gdańsku do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku 
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z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 
 
16) w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu 
Bezdomności na lata 2018-2023" (druk 1566); 
 
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1566 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1566. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1522/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności na lata 2018-2023" 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 
 
17) zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Miasta Gdańska w 2018 r. środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego 
(druk 1570); 
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GRZEGORZ KRYGER – z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1570 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji –   pozytywna 
                                      K. Strategii i Budżetu - pozytywna 

 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1570. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1523/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta 

Gdańska w 2018 r. środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 
 
18) w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Pomorskiego z dnia 30 marca 2018 roku ( nr PN-II.4131.9.2018.JB)  
(druk 1574); 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1574 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
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Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna 
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – powiedział, że tak chaotycznego, nie 
konsekwentnego i wewnętrznie spójnego dokumentu wprowadzającego 
chaos w ustawie krajobrazowej nie widział. Wniesienie skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest jak najbardziej zasadne.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1574. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1524/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 

30 marca 2018 roku ( nr PN-II.4131.9.2018.JB) 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 
 
 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1573); 
 
BEATA DUNAJEWSKA – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1573 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   
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1573. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LI/1525/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 

Seniorów 
z dnia 23 kwietnia 2018 roku 

 
Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 
 

PUNKT 5 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 
 
 Załączniki nr 30 i 31 do niniejszego protokołu.  

 
 
 

PUNKT 6 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
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PUNKT 7 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady LI sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 14:20. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

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


