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PROTOKÓŁ NR LIII/2018 
 

Z LIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 24 maja 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 Czauderna. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

Wpłynął wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1601); 
 
                                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                                       Beata Dunajewska – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  

 
 
Wpłynął wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1602); 
 
                                       Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                                       Adam Nieroda – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  
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Wpłynęły autopoprawki:  
 
- druk 1594  - pkt 4, ppkt 1 
- druk 1595 – pkt 4, ppkt 2, 
 
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji 

następujących  projektów: 

 
- zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1601); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 

Ten druk będzie w pkt 26. 
 
- uchylającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie 
powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1602); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 27. 
 
 
 

 
Porządek obrad: 
 
 
1. Sprawy regulaminowe 

 otwarcie sesji; 
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2. Komunikaty: 

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska 

 
 

3.Oświadczenia Klubów Radnych; 
 
 
4.  Uchwały: 
 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1594);   

 

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. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Polski Hak - rejon ulicy tzw. 
Nowej Wałowej w mieście Gdańsku  (druk 1581); 

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

 
 

4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei 
Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku (druk 1582); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy 
Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku (druk 1583); 

 

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

 
 

6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon 
ulicy Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku  (druk 1584); 

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

 
 

7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Rudniki w rejonie ulicy Miałki 
Szlak i projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście 
Gdańsku (druk 1585); 

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

 
 

8. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1578); 
 

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

 
 

9. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1579); 
 

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

 

 
10.  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1580); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska  
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11.  w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
(druk 1586); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Grzegorz Sulikowski – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 
 

12.  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Spółka z o.o. (druk 1589); 

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

 
 

13.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu 
Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1592); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Krzysztof Pękala – Dyrektor Biura Informatyki 

 
 

14.  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości  
i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1587); 

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

 
 

15.  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(druk 1588); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
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16.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 1597); 

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

 

17.  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 1598); 

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

 

18.  w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza 
miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska (druk 1599); 

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

 
19.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta 

Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska 
oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali  
w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego  (druk 1590); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Piotr Kryszewski  – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

20.  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 1591); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Mieczysław Kotłowski  – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 

21.  zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 
05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk 
Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, 
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa 
Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz Zakład Budżetowy 
w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy  
w likwidacji w Gdańsku oraz połączenie tych zakładów 
budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą 
"Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych" (druk 1593); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 

 

22.  w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy 
zastępczej na terenie miasta Gdańska (druk 1596); 

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

 

23.  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania 
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów 
osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach 
Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk (druk 1600); 

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

 

24.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej  
w Gdańsku (druk 1576); 

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

 

25.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1577); 

 
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. 
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PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk 
 
Ogłosił, że w dniu 22 maja 2018 roku radny Mirosław Zdanowicz złożył na 
ręce Komisarza Wyborczego pisemne zrzeczenie się mandatu radnego 
Miasta Gdańska. W dniu 23 maja Komisarz Wyborczy skreślił radnego  
z listy. Padły słowa podziękowania dla radnego. 
 
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Przypomniał również, że w dniu 26 maja o godzinie 12 w ECS jest 
nadzwyczajna sesja RMG – Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, ale 
również 27 maja o 12 są obchody Święta Miasta, na które serdecznie 
zaprasza.  
 

Poinformował, że krótko przed rozpoczęciem sesji wpłynął wniosek  
o rozpatrzenie legalności sprawowania mandatu radnej Miasta Gdańska 
Anny Kołakowskiej. Wniosek złożyło Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. 
 
 

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, wypowiedział się 
na temat Parady Równości. Zacytował słowa: „ zwracamy się z prośbą  
o zakazanie tegorocznej Parady Równości, to kolejny krok w których 
środowiska LGBT planuje przejść ulicami miasta w celu 
rozpowszechnienia dewiacyjnych zachowań seksualnych. W ostatnim 
czasie możemy obserwować zwiększone wysiłki środowisk LGBT 
zmierzające do podważenia tradycyjnego modelu rodziny i do 
przekonania młodego pokolenia do nieskrępowanej niczym swobodzie 
zachowań seksualnych”. Dodał, że z wartości chrześcijańskich  wypływa 
konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec 
wszystkich ludzi, także homoseksualnych i trans płciowych. Dodał, że jeśli 
ktoś na serio traktuje przykazanie miłości, najważniejszy fundament wiary 
chrześcijańskiej, nie może mówić językiem agresji, dyskryminacji wobec 
innych kobiet i  mężczyzn.  Dodał, że jako Prezydent Miasta chce wyraźnie 
i bez chowania się powiedzieć, że jako Prezydent Miasta Gdańska chce 
wyrazić swój szacunek i ochronę wobec tych osób które mogą czuć się 
lub się czują dyskryminowane w przestrzeni publicznej i prywatnej  
w naszym kraju. Wyraził swoją dezaprobatę wobec słów radnej  
i zaapelował do radnych z Prawa i Sprawiedliwości by mieli odwagę 
cywilną zapoznać się i odnieść do  słów ze strony 532 Katechizmu 
Kościoła Rzymskokatolickiego, w sprawie jak Urząd Nauczycielski 
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Kościoła odnosi się do osób homoseksualnych. Dodał że warto 
podejmować refleksje, warto sięgać do tekstów ludzi mądrzejszych od nas 
aby później nie mówić językiem nienawiści, czy wykluczenia. Gdańsk chce 
i będzie konsekwentnie realizował politykę włączania wszystkich 
gdańszczanek i gdańszczan w życie miasta i tworzenia takiej atmosfery 
aby każdy gdańszczan i gdańszczanka czuli się w Gdańsku jak u siebie.  
 
STOWARZYSZENIE TOLERADO – zaprosiło na Marsz Równości.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – powiedziała, że Prezydent stara 
się wcielić w rolę biskupów, episkopatu. Wydaje mu się, że jest świętszy 
od arcybiskupa, lepiej wie jak naucza, jakie jest magisterium Kościoła. 
Zacytowała słowa Świętego Jana Pawła II z listu do rodzin: „mężczyzna  
i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej 
natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. 
Tylko taki związek może być uznany i potwierdzony społecznie jako 
„małżeństwo”. Nie mogą być uznane społecznie jako małżeństwo inne 
związki międzyludzkie, które tym warunkom nie odpowiadają, choć dzisiaj 
istnieją takie tendencje, bardzo groźne dla przyszłości ludzkiej rodziny  
i społeczeństw”. Dodała, że Prezydent Adamowicz nie może być 
autorytetem dla uczciwych ludzi ze względu na afery finansowe, na 
kombinacje z kontami bankowymi i z mieszkaniami.  
 
GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, przekazał kilka 
informacji dotyczącej awarii na przepompowni ścieków Ołowianka. 
Przedstawił i omówił prezentację na temat awarii w przepompowni.  
 
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – zadał dwa pytania do 
przedstawiciela spółki, a mianowicie powiedział że zakład na pewno 
dysponuje procedurami na przykład zdarzenia nadzwyczajnego, czy  
w związku z tym nie ma w procedurach obowiązku trzymania ograniczonej 
ilości części zamiennych, sprzętu który w sytuacjach awarii mógłby być 
użyty natychmiast a drugie pytanie, odniósł się do przekazów medialnych, 
przy pierwszym komunikacie była informacją że przyczyną awarii jest 
niedostarczenie energii elektrycznej przez Energę, z rozmów  
z pracownikami Saur można było usłyszeć że ta cała sytuacja wynikała  
z byt małego doświadczenia pracowników którzy pracowali w tym czasie 
w przepompowni. Zadał pytanie do Prezydenta czy mógłby w końcu  
ujawnić umowę pomiędzy Saur Neptun Gdańsk a Miastem Gdańsk na 
dzierżawę i usługi operatorskie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gdańsku.   
 
GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, odpowiedział na 
pytanie mówiąc że oczywiście są procedury i instrukcje w SNG zgodnie  
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z systemem ISO, co do pracowników to zakład posiada wykształconych, 
doświadczonych pracowników. Jeśli chodzi o sprzęt zastępczy to są 
cztery pompy i silniki, ale w momencie gdy zasuwa się zamykała to 
wszystkie silniki zostały zalane.   
 
STANISŁAW MIKOŁAJEWSKI – dyrektor ds. eksploatacji SNG, 

powiedział, że zostały powołane komisje zarówno w SNG jak i w mieście. 
Dodał, że to nie był całkowity zanik napięcia tylko przysiad napięcia który 
zablokował sterowniki w rezultacie czego automaty zadziałały poprawnie, 
zatrzymały pompę i zamknęły zasuwę na dopływie. Kiedy 
przepompowania ruszała nastąpiło drugie tego typu zjawisko, napływ 
ścieków był tak duży że czas zamknięcia zasuwy spowodował sytuację  
w skutek czego doszło do zalania przepompowni. Dodał, że 
przepompownia ma rezerwę, normalnie pracują 2 pompy i 2 są  
w rezerwie, zawsze wszystkie 4 pompy są sprawne. Wypowiedział się na 
temat plotek dotyczących pracownika, pracownik posiada wszystkie 
wymagane prawem dopuszczenia i szkolenia, jest zatrudniony od 1995 
roku.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział że 
jeśli ktoś się zwraca o kontrakt z SAUR to ten kontrakt jest udostępniamy  
w granicach prawa.  
 
SŁAWOMIR KISZKURNO - Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, dopowiedział że kontrakt zobowiązuje miasto do naliczenia 
kary, miasto Gdańsk wystąpiło do spółki SNG o stanowisko w sprawie 
nałożenia przez miasto Gdańsk kary w związku z awarią przepompowni 
ścieków Ołowianka.  
 
 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie Panu Prezesowi czy 
bierze osobistą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i analogicznie 
patrząc gdyby to się stało we Francji i ścieki miałyby być wpuszczone do 
Sekwany to jakie konsekwencje by miał prezes we Francji. Drugie pytanie 
czy spółka będzie podejmowała kroki prawne w celu ochrony wizerunku 
Miasta Gdańska oraz gdańszczan.  
 
GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, powiedział że w SNG 
jest komisja wewnętrzna która pracuje nad dogłębną analizą przyczyn 
awarii. Odpowiadając na drugie pytanie to do tej pory zakład skupiał się 
na usunięciu awarii.  
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Radna ANNA WIRSKA – najpierw powiedziała że mieszkańcy Gdańska 
płacą najwyższa stawkę za wodę a później zadała pytanie Prezesowi SNG 
a mianowicie jaki procent z dochodów spółka przeznacza na 
modernizację. Drugie pytanie zadała Prezydentowi, czy będąc w Radzie 
Nadzorczej pilnuje porządku i patrzy jak wygląda praca tej spółki. Kolejne 
pytanie zadała a mianowicie czy wpuszczając te ścieki do Motławy 
zastanawiano się jakie to będą skutki dla ekosystemu.  
 

PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, doprecyzował 
wypowiedź radnej mówiąc że to nie prawda że mieszkańcy Gdańska płacą 
najwyższą stawkę za wodę, jest to średnia stawka wśród miast Unii 
Metropolii Polskiej. Dodał, że spółka Operator odprowadza czynsz do 
gdańskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, która modernizuje 
tą infrastrukturę dzięki której mamy jedną z najczystszych wód w Polsce. 
Sprostował, że Prezydent nie jest w Radzie Nadzorczej SNG.  
 

GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, powiedział że firma 
SNG od 2012 roku wykonywała prace remontowe i związane  
z utrzymaniem przepompowni ścieków. Podkreślił w swojej wypowiedzi to, 
że awaria przepompowni nie będzie miała wpływu na taryfę.  
 

PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, uzupełnił swoją 
wypowiedź mówiąc że jeszcze w trakcie akcji kryzysowej konsultowali się 
z ekspertami z Politechniki Gdańskiej i z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w jaki sposób ograniczyć skutki zrzutu wody. Dodał, że cały 
czas wszystkie wskaźniki, wszystkie badania stwierdzają że nie ma 
żadnych przekroczeń jeśli chodzi o kwestie bakterii, a w poziomie tlenu 
nie ma zaniżonych wskaźników zagrażających życiu w tych wodach. Przy 
współpracy z GIWK rusza specjalny zespół ekspertów, który będzie 
analizował ewentualne scenariusze skutków w przyszłości. Podkreślił, że 
na dzień dzisiejszy nie stwierdzono negatywnych efektów.  
 
 Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – powiedział że dwukrotnie się 
zwracał jako członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej  
o udostępnienie umowy pomiędzy Saur Neptun Gdańsk a Miastem 
Gdańsk i za każdym razem odmawiano.  
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – zadała pytanie Prezesowi czy 
kiedykolwiek taka awaria miała miejsce we Francji gdzie jest 
świadczonych wiele usług dla samorządu. Drugie zadane pytanie czy 
byłoby możliwe żeby firma Saur Neptun Gdańsk spuściła tego typu ścieki 
do Sekwany i jaki byłyby konsekwencje takiego działania.   
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GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, powiedział że we 
Francji tego typu zdarzenia również się zdarzają, są one związane np. ze 
spadkiem napięcia, zanieczyszczenia sporadyczne punktowe, które są 
spowodowane zatorami w sieci. Powiedział, że awaria na Ołowiance była 
nietypowa ponieważ nastąpiły dwa spadki krótkotrwałe napięcia oraz  
w tym czasie był szczyt przypływów ścieków, we Francji taka sama 
sytuacja nie miała miejsca.   
 
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – dopytała jeszcze czy we Francji 
w takiej sytuacji ścieki zostały by spuszczone do Sekwany i jakie byłyby 
konsekwencje.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, dopowiedział, że 
Prezydent Miasta Gdańska powołał specjalny zespół ekspertów, który 
będzie pomagał miastu rozstrzygnąć jakie były rzeczywiste przyczyny  
i jakie powinny być wyciągnięte wnioski z tej awarii.  
 
GUY FOURNIER – Prezes Saur Neptun Gdańsk, powiedział że nie może 
się odnieść do pytania na temat zrzutu do Sekwany bo nie posiada takich 
informacji. Podał przykład awarii która miała miejsce w Las Palmas, gdzie 
była awaria wylotu kanału odprowadzającego ścieki w morze.  
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA – ma nadzieje, że zespół powołany przez 
Pana Prezydenta oprócz tego że znajdzie przyczynę tej awarii to także 
przekaże zalecenia jak uchronić się przed tego typu sytuacjami  
w przyszłości. Zadała pytanie Prezesowi jaki jest przeciętny poziom 
ścieków w zbiorniku, a drugie pytanie dlaczego skoro zasuwa była 
zamknięta to czemu w dalszym ciągu napływały ścieki.  
 
STANISŁAW MIKOŁAJEWSKI – dyrektor ds. eksploatacji SNG, 
powiedział, że średni poziom ścieków w zbiorniku przy normalnej pracy 
przepompowni waha się od 2.8 do 3.4 metra. Dodał, że w momencie 
uruchamiania pompy, zaczęła już pracować druga pompa, następnie 
nastąpił przysiad napięcia, sterownik wydał decyzję by wyłączyć pompy – 
zamknij zasuwę, czas zamykania zasuwy to ok 3-4 minut, to był ten czas 
który przepełnił zbiornik.  
 
 
 

PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
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Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, przedstawił stanowisko Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej w sprawie awarii przepompowni, klub nie będzie uczestniczył 
w pogoni kto ile zrobi konferencji prasowych, kto użyje mocniejszych słów, 
kto bardziej zaszkodzi naszemu miastu w kontekście rozpoczynającego się 
sezonu turystycznego. Klub czeka na ustalenia powołanych komisji, 
prokuratury, klub nie ucieka od odpowiedzialności, oczekują że gdy zostaną 
podane ustalenia to rozpocznie się praca nie tylko nad tym żeby wyciągnięto 
przyczyny tych zdarzeń ale żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby to 
nie miało miejsca w przyszłości. Zaapelował, aby pilnować języka debaty 
którymi się posługujemy z uwagi na rozpoczynający się sezon turystyczny. 
Wypowiedział się również na temat radnego Mirosława Zdanowicza, który 
przyznał się do błędu polegającego na nieświadomości prawnej wynikającej 
z faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez 8 miesięcy na majątku 
gminy. Zapłacił za ten błąd najwyższą polityczną cenę, zrzekł się mandatu 
radnego Miasta Gdańsk. Kolejnym tematem jest oświadczenie radnej Anny 
Kołakowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, że miejscem jej działalności 
życiowej nie jest Miasto Gdańsk. Ma nadzieje, że tak samo jak w przypadku 
klubu Platformy Obywatelskiej klub Prawa i Sprawiedliwości szybko zabierze 
głos i radna zrzeknie się mandatu.  
 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, ubolewa, że Zarząd SNG nie zorganizował spotkania dla 
radnych, złożył wniosek do Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej aby 
zaprosiła na najbliższe posiedzenie komisji przedstawicieli Zarządu SNG by 
mogli odpowiedzieć na pytania radnych. Powiedział, że sekwencja zdarzeń  
między godziną 8 a 10 doprowadziła do katastrofalnej awarii i skutków. 
Powtórzył apel o dialog, ponieważ społeczeństwo ma prawo dowiedzieć się 
wszystkich informacji, opóźnianie tej wiedzy przedłuża tą debatę ze szkodą 
dla Gdańska. Wypowiedział się na temat utraty mandatu radnego Mirosława 
Zdanowicza, wspomniał że jest to zadziwiający proces, gdyż Prezydent 
Adamowicz wkręcił radnego w ten proces, na pewno miał świadomość że 
łamie prawo prowadząc działalność na majątku komunalnym. Prawo  
i Sprawiedliwość jest zdania, że skoro radny Mirosław Zdanowicz utracił 
mandat to Prezydent Paweł Adamowicz również powinien stracić mandat 
ponieważ etycznie przeprowadzenie tej transakcji w żaden sposób się nie 
broni.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk, sprostował 
wypowiedź mówiąc że była umowa że na temat awarii w SNG będą mogły 
się wypowiadać tylko 3 osoby z każdego klubu, a nie że tylko 3 pytania.  
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Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, w trybie sprostowania do wypowiedzi przewodniczącego 
PIS, powiedział że w żaden sposób nie nawołuje do kurtyny milczenia, 
zaapelował żeby dać czas na pracę najlepszym fachowcom, ekspertom  
w Polsce, którzy zostali powołani do zbadania przyczyn żeby wyjaśnić  
i aby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.   

 
PUNKT 4 

 
 

 UCHWAŁY 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1594 + autopoprawka);   

 

EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1594 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 – odstąpiła od opiniowania 
                           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 1594. 
 

Za    -      19 
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1527/18 
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Rady Miasta Gdańska 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1595 + autopoprawka); 

 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1595 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 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1595. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1528/18 
Rady Miasta Gdańska 
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zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 
2018 rok  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

 

 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej 
Wałowej w mieście Gdańsku  (druk 1581); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1581 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
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 krótką informację na temat struktury własności 
tego gruntu.  
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że większość są to grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym bądź Spółki Prawa Handlowego czyli grunty prywatne.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – poprosił Panią Dyrektor o informację czy 
coś wiadomo na temat tych większych spółek, czy wśród tych firm są jacyś 
deweloperzy na chwilę obecną.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że pośród tych większych firm dominują firma Robyg, 
Skarb Państwa i Lotos.  
 
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1581. 
 

Za    -      26 
      przeciw    -        0 
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      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1529/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej 
Wałowej w mieście Gdańsku  
z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 
 
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei 
Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku (druk 1582); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1582 zgodnie z uzasadnieniem. 
Opinia Rady Dzielnicy pozytywna. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK -  powiedział, że jest to bardzo 
wyczekujący plan w Oliwie, ma nadzieje że to miejsce stanie się nową 
wizytówka, symbolem Oliwy.    
 
                         

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1582. 
 

Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
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     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1530/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei 

Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku  
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

 
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy 
Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku (druk 1583);    

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1583 zgodnie z uzasadnieniem. 
Opinia Rady Dzielnicy pozytywna. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 
 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK -  poprosiła o pokazanie terenów które 
należą do Skarbu Państwa i gminy Gdańsk. Zadał również pytanie czy 
odnośnie wniosku inwestora o zmianę planu jest wniosek o zmianę 
wysokości budowli czyli podwyższenie oraz zadał pytanie odnośnie piwnic 
czy one będą się znajdowały pod kompleksem czy bliżej parku.     
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
pokazała na mapie że kolor żółty gmina, potok Skarb Państwa, fragment 
drogi dojazdowej Spółki Prawa Handlowego. Wnioskodawca uzyskał 
wstępną opinie co do możliwości podwyższenia tego głównego członu 
zabudowy  do wysokości 20 metrów, zaś konserwator na etapie rozmów, 
uzyskiwania kompromisu obniżył fragment do wysokości 18 metrów. 
Konserwator wstępnie wyraził możliwość zagospodarowania tego terenu 
tylko i wyłącznie w liniach zabudowy które są obecne.  
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Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK -  powiedział że ten plan brzmi 
sensownie.  
                         

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1583. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1531/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy 
Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 

 
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy  
Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku  (druk 1584); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1584 zgodnie z uzasadnieniem. Rada 
Dzielnicy Kokoszki w ramach zajęcia stanowiska postulowała o to aby 
powiększyć granicę planu o teren, który znajduje się na ogrodach 
działkowych.  
 
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 1584. 
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Za    -      29 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1532/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy  
Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

 
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak  
i projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku (druk 1585); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1585 zgodnie z uzasadnieniem. Opinia 
Rady Dzielnicy pozytywna.  
 
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 1585. 
 

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 LIII/1533/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak  
i projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

 
 
8) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1578); 
 
 

MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1578 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 1578. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1534/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 
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9) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1579); 
 
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1579 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 1579. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1535/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 
  

 

10) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1580); 
 
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska 
Przedstawił projekt uchwały nr 1580 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 1580. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1536/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 
 
11) w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  
(druk 1586); 

 
JANUSZ TARNACKI – Z-ca Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków 
Przedstawił projekt uchwały nr 1586 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 
   K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie odnośnie kwot dotacji, czy 
to jest 100 % kwot dotacji o które wspólnoty, parafie czy osoby prywatne 
wnioskowały, a może jakiś procent, jeśli tak to w jaki sposób został on 
określony.   
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JANUSZ TARNACKI – Z-ca Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, powiedział że nie jest to 100 %, kwoty oczekiwane 
przekraczały kilkukrotnie możliwości finansowe. 
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA – dopytała jeszcze czy zostało to 
przydzielone po równo czy jedni więcej a drudzy mniej, na jakiej podstawie 
zostały przydzielane te procenty.  
 

JANUSZ TARNACKI – Z-caDyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, powiedział że równo to nie znaczy sprawiedliwie, obiekty które 
są wpisane do rejestru zabytków są różnorodne, dodał że ranga, 
regulamin obiektu decydują o tym że obiekty o wyższej wartości mogą być 
dotowane maksymalnie do 75%, a pozostałe obiekty maksymalnie do 
50%. Ogólnie starają się aby te dotacje były na tyle duże aby zachęciły 
wnioskodawcę do wykonania prac.  
 
Radny ADAM NIERODA – dopytał ile wniosków zostało odrzuconych.  
 
JANUSZ TARNACKI – Z-ca Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, odpowiedział, że zostało odrzuconych 7 wniosków. 
 
Radny ADAM NIERODA – dopowiedział, że odrzucone wnioski 
najpewniej należały do osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych. 
Zwrócił uwagę, że warto edukować inne podmioty niż związki wyznaniowe 
w kwestii poprawnego wypełniania wniosków.  
 
JANUSZ TARNACKI – Z-ca Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, dopowiedział, że wśród największej liczby odrzuconych 
wniosków bo aż 5 było od osób prawnych Kościoła. Przy wyborze 
wniosków nie kierują się podmiotami, ich klasyfikacją tylko oceniają 
niezależnie od tego kto jest wnioskodawcą.   
  
Radny ADAM NIERODA – zwrócił uwagę,  że osoby fizyczne czy 
wspólnoty mieszkaniowe mają pewnie mniejsze doświadczenie  
w zakresie składania wniosków.  
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1586. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
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               Rada Miasta Gdańska 
     w głosowaniu p r z y j ę ł a   

  
 

Uchwałę Nr LIII/1537/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 

 

 
12) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod 
firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.  
(druk 1589); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1589 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  

 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział że z racji tego że nie otrzymano dotacji 
rządowej na budowę ulicy Kartuskiej do granic miasta, to czy trwają prace 
albo w Wydziale Programów Rozwojowych lub w GARGU na temat 
rozłożenie tej inwestycji na jakieś etapy i finansowania go ze źródeł 
budżetowych lub z innych funduszy zewnętrznych.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że jako miasto oraz Związek Miast i Gmin Morskich wysłało 
bardzo dużo uwag do tej ustawy do Ministerstwa. Co do planu rozwoju to 
Prezes na pewno przedstawi koncepcje, pewne rzeczy są zapisane  
w studium, trwają rozmowy z prywatnymi właścicielami gruntów którzy są 
w okolicy. Nawiązała również do ulicy Kartuskiej, powiedziała że na chwilę 
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obecną są na etapie przedłużania uzgodnień ze wszystkimi gestorami 
sieci. Mają różne pomysły np. etapowanie przebudowy ulicy Kartuskiej.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział że z informacji wynika że Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego ma 225 udziałów w Gdańskim Centrum 
Multimedialnym. Powiedział, że rozumie że GARG jest sponsorem 
Gdańskiego Centrum Multimedialnego. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała że sprawdzi i przygotuje radnemu potrzebną informację. 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział że miasto inwestuje w firmę GARD, która 
uzbraja teren, przygotowuje do inwestycji i jest to działanie pozytywne ale 
jednocześnie okazuje się że jest drenowana finansowo dla Gdańskiego 
Centrum Multimedialnego. Dodał, że jeśli naprawdę tak jest, że 
rzeczywiście GARG jest współwłaścicielem lub właścicielem tego centrum 
to w opinii PIS jest to działanie niewłaściwe.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
Gdańskie Centrum Multimedialne przede wszystkim utrzymuje się  
z umowy, którą ma z Gminą Miasta Gdańsk, a nie jest dokapitalizowywane 
przez spółkę matkę.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że wszystkie zadane 
pytania przez Przewodniczącego PIS są umieszczone w odpowiedzi na 
interpelacje, na które odpowiedziała Pani Sekretarz. Co do szkoły to 
powiedział, że ostatnio było spotkanie w tej sprawie, ciężko jest  
z rozbudową tej szkoły gdyż mają uwarunkowania Pomorskiego 
Konserwatora Zabytków. Padł pomysł co byłoby dobrym wskazaniem aby 
Prezes Aleksandrowicz mógł zagwarantować doprowadzenie drogi  
i ewentualnie uzbrojenia terenu po stronie Smęgorzyna, gdyż ta droga 
będzie i tak mu potrzebna do obsługi terenów, na których w tym momencie 
są kończone prace nad planem. Liczy na to, że Pani Prezydent wesprze 
te działania. Jedynie newralgiczną sytuacją jest to, że dzieci nie mają na 
chwilę obecną dojścia do szkoły chodnikiem bądź nie ma ścieżki 
rowerowej ze względu na brak rozbudowy ulicy Kartuskiej. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała, że temat jest jej znany i prawda jest taka że naprawdę już 
tam nie ma miejsca na szkołę i trzeba szukać innego rozwojowego 
miejsca. Jest to kwestia paru ładnych lat.   
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1589. 
 

Za    -      17 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      10 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1538/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej 
pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.   

z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu. 
 
 
13) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu 
Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1592); 
 
MARIA BOLLIN  – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1592 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 1592. 
 

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

  
 

Uchwałę Nr LIII/1539/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego 

Centrum Informatycznego  
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. 
 

 
14) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1587); 
 
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1587 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej - pozytywna 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1587. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1540/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Gdańska 
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z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu 
 
 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (druk 1588); 
 
 
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1588 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej - pozytywna 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1588. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1541/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu. 
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16) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta 
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (druk 1597); 
 
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1597 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 1597. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1542/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu. 
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17) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 1598); 
 
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1598 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
       K. Samorządu i Ładu Publicznego - pozytywna 

             K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia – pozytywna 

 
Radny PIOTR GIERSZEWSKI – powiedział, że podczas komisji złożył 
swoje wątpliwości co do uchwały, wspomniał że przez dłuższy czas się nic 
nie działo aż do chwili gdy z pomocą przyszli posłowie zarówno z PIS jak 
i PO, którzy przeprowadzili nowelizację ustawy w której tak najogólniej 
dano większe prawa samorządom aby stanowiły o realizacji w zakresie 
wychowania w trzeźwości. Powiedział, że nie ma doskonałej recepty na 
rozwiązanie tego typu problemu, specjaliści mówią by ograniczyć 
dostępność alkoholu wysoko procentowego. Powiedział, że aktualnie 
obowiązujące limity na wysoki procent alkoholu stawiają Gdańsk  
w niechlubnej liście liderów. Bardzo żałuje, że Gdańsk nie chce pójść  
w tym kierunku by wpisać szkoły na listę miejsc chronionych.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział że nie 
jest prawdą że miasto chce działać w kierunku ograniczenia sprzedaży 
alkoholu. Dodał, że jest prawdą że ustawa która została uchwalona daje 
nowe narzędzia, ale te propozycje które były przedstawione przez komisję 
to ślepe użycie tych narzędzi bez konkretnych analiz. Chcą jako miasto 
skorzystać z analizy geograficznej czyli sterowaniem kwestią zezwoleń  
w obszarach na terenach dzielnic Gdańska. Zadeklarował że w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej rozpoczynają się prace żeby taką z podziałem 
geograficznym uchwałę przygotować, która będzie już geograficznie 
ograniczać czy regulować kwestie zezwoleń na alkohol.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – powiedział, że nic nie wyrządza 
większych szkód jak sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Aby 
zaprzestać szkodliwym skutkom społecznym to PIS skoro i tak kontroluje 
Lotos i Orlen mógłby wystosować takie pismo. 
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Radna ANNA WIRSKA – zadała pytanie Prezydentowi dlaczego  
w obiektach chronionych, w punkcie placówki opiekuńczo wychowawczej 
nie znalazły się szkoły. 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powtórzył że 
omawiana właśnie uchwała jest przepisaniem zapisów które były 
pierwotnie funkcjonujące. Ustawa daje lepsze instrumenty z których 
skorzystają w nowo przygotowywanej uchwale.   
 
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, powiedział, że w nowej ustawie są zapisy których nikt nie 
wie jak czytać. Wiele jest pytań których nikt nie rozstrzyga, wszyscy 
czekają na jakieś pierwsze orzecznictwo w tej sprawie. Chcieli dać sobie 
czas i poczekać na doświadczenia innych miast  bądź zmiany w prawie 
które doprecyzują te przepisy.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1598. 
 

Za    -      21 
      przeciw    -       9 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1543/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie miasta Gdańska 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu. 
 

 
18) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu 
miasta Gdańska (druk 1599); 
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SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1599 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
   K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
   K. Spraw Społecznych i Ochr. Zdrowia - pozytywna 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1599. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1544/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu 

miasta Gdańska 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 

 
 
 

19) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta 
Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz 
zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach 
Towarzystw Budownictwa Społecznego  (druk 1590); 
 
PIOTR KRYSZEWSKI – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
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Przedstawił projekt uchwały nr 1590 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 1590. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1545/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 
pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa 

Społecznego 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 21  do niniejszego protokołu. 
 

 
20) 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 1591); 
 
BOGDAN SOBOTA – Kierownik Działu Parkowania ZDiZ 
Przedstawił projekt uchwały nr 1591 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
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Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 

       K. Strategii i Budżetu - pozytywna 

 
 

Radny MAREK BUMBLIS – powiedział że sprawa parkingów jest bardzo 
ważna gdyż w roku 2020 odbędzie się w Gdańsku finał Ligi Europy. 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że jest załamany mając 20 tyś pozwoleń  
w strefie ograniczonego użytkowania, uważa że stanowczo wymknęło się 
to poza kontrole. Liczy że wprowadzenie tego systemu bardzo drastycznie 
spowoduje ograniczenie ilości wjazdówek. 
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
po to robią by uporządkować to działanie. Będą ograniczać liczbę osób 
uprawnionych do wjazdu.   
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1591. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1546/18 
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 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu. 

 
 
21) zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 
grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa 
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Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy  
w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz Zakład 
Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji  
w Gdańsku oraz połączenie tych zakładów budżetowych i Zakładu 
Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden 
zakład budżetowy pod nazwą "Gdański Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych" (druk 1593); 
 
 
PRZEMYSŁAW GUZOW – Dyrektor Gdańskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych 
Przedstawił projekt uchwały nr 1593 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 1593. 
 

Za    -      21 
      przeciw    -       0 
      wstrzymało się   -        7 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1547/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 
grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy  

w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz Zakład 
Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
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Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji  
w Gdańsku oraz połączenie tych zakładów budżetowych i Zakładu 

Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden 
zakład budżetowy pod nazwą "Gdański Zarząd Nieruchomości 

Komunalnych" 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 23  do niniejszego protokołu. 

 
 
22) w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy zastępczej 
na terenie miasta Gdańska (druk 1596); 
 
 
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1596 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 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1596. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1548/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy zastępczej na 

terenie miasta Gdańska 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 24  do niniejszego protokołu. 
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23) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania 
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy 
wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wsparcia 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk 
(druk 1600); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1600 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 1600. 
 

Za    -      28 
      przeciw    -       0 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1549/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania 

jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy 

wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wsparcia 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 25  do niniejszego protokołu. 
 
 



39 

 

24) w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej  
w Gdańsku (druk 1576); 
 
 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu 
Platformy Obywatelskiej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1576 z uzasadnieniem.      

   

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1576. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1550/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej  

w Gdańsku 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu. 
 
 

25) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1577);  

 
 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej 
Przedstawił projekt uchwały nr 1577 z uzasadnieniem.      

   

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1577. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1551/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 

Gdańska 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 27  do niniejszego protokołu. 
 
 

26) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 
Seniorów (druk 1601); 

 
 

Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Przedstawiła projekt uchwały nr 1601 z uzasadnieniem.      
   

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta Gdańska, skorzystała z okazji, że sesja jest oglądana, chciała 

zachęcić seniorów do spotkań informacyjnych które odbywają się we 

wszystkich okręgach wyborczych. 
 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1601. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1552/18 
Rady Miasta Gdańska 
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zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady 

Seniorów 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 28  do niniejszego protokołu. 
 

 
27) uchylającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów (druk 1602); 
 
 

Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia 

Przedstawiła projekt uchwały nr 1602 z uzasadnieniem.      

   

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1602. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LIII/1553/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
uchylającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów 
z dnia 24 maja 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 29  do niniejszego protokołu. 
 

 
PUNKT 5 

 
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 

I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
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 Załączniki nr 30 i 31 do niniejszego protokołu.  

 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – powrócił do sprawy komunikatów 
związanych z Saur Neptun Gdańsk, powiedział że nie może być tak że 
radny niezależny  nie ma głosu, zabrania mu się zadawania pytań bo nie 
należy do żadnego klubu.  
 
 

PUNKT 6 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
 
 

PUNKT 7 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 12:15. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

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


