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PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018 
 

z XLVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 22 lutego 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. Czauderna Piotr 
 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 

Otworzył obrady XLVIII sesji Rady Miasta Gdańska. P owitał przybyłych 

na sesję, radnych,  pana Prezydenta, jego zastępców, panią Sekretarz i 

panią Skarbnik, gości na galerii i internautów.  

Uczcił minutą ciszy śmierć wieloletniego dyrektora Wydziału Urbanistyki                      

i Architektury pana Andrzeja Ducha.  

 
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 

transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 

manipulacyjnych (druk 1510 + poprawka + autopoprawka); 
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Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy                              

ul. Kolorowej 14 w Gdańsku (druk 1512); 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. 

Lawendowe Wzgórze 1 w Gdańsku (druk 1513);      

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie delegowania radych Miasta Gdańska do 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 1511); 

 

Wpłynęły autopoprawki: 

- druk 1503 – pkt 4, ppkt 1 

- druk 1504 – pkt 4, ppkt 2 

- druk 1505 – pkt 4, ppkt 33 

- druk 1502 – pkt 4, ppkt 35 

- druk 1510 – pkt 4, ppkt 24A 

 

Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem druku 1510 do porządku obrad?  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 

Ten druk będzie w pkt 24A.  

 

Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem druku 1512 do porządku obrad?  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
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Ten druk będzie w pkt 34A.  

 

Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem druku 1513 do porządku obrad?  

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 34B.  

 

Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem druku 1511 do porządku obrad?  

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 34C.  

 

Porządek obrad: 
 

1. Sprawy regulaminowe 

 otwarcie sesji. 
 

2. Komunikaty: 

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska 

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych; 

 

4.  Uchwały: 
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska (druk 1503);   
 

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 1504);   
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska 

 Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom 
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 
uprawnionych do udzielania ulg (druk 1484); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska 

 Maria Wonerska – Dyrektor Wydziału Finansowego  

 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku  
(druk 1476); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku                                                                                               
(druk 1488); 

 

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 uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego                                                       
w mieście Gdańsku (druk 1489); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku (druk 1490); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście 
Gdańsku (druk 1491); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

9) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej  
w mieście Gdańsku (druk 1478); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema 
w mieście Gdańsku (druk 1479); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście 
Gdańsku (druk 1480); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy lesie w mieście 
Gdańsku (druk 1481); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera 
w mieście Gdańsku (druk 1482); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

14)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta                    
w mieście Gdańsku (druk 1497); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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15)  w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II w mieście Gdańsku 
(druk 1477); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

16)  w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stanisława Kowalskiego (druk 1492); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji  

 

17)  w sprawie nadania nazwy ulica Filmowa (druk 1493); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji 

 

18)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 
890.000 zł  w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego 
na zadanie pn.: Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku  (druk 1487); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 

 

19)  w sprawie upoważnienie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni                          
w Gdańsku -   jednostki budżetowej do załatwienia indywidualnych spraw w 
zakresie administracji publicznej dotyczących wydawania zaświadczeń                          
(druk 1486); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
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Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

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 1498); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

 

21)  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku (druk 1501); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Sławomir Kiszkurno –Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

 

22)  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gdańska (druk 1507); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

 

23)  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 1508); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

 

24)  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom Komunalnym 
Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywania zadań własnych Gminy Miasta 
Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku (druk 1509); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Sławomir Kiszkurno –Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

24a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, 

cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat 

dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1510 + poprawka + autopoprawka); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Sławomir Kiszkurno –Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

25)  zmieniająca Uchwałę XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 
2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami 
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych (druk 1475); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Bauć – upoważniony do referowania  

Jędrzej Włodarczyk  – upoważniony do referowania 

 

26)  w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego                   
"Dom Wspólny Świat" w Gdańsku (druk 1485); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Małgorzata Niemkiewicz  – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 

27)  w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r.  
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                                       
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (druk 1483); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

28)  w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/978/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 
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marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego  (druk 1494); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

29)  w sprawie projektu zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na 
terenie Miasta Gdańska zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/979/17 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta 
Gdańska (druk 1495); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

30)  zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącej                  
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku (druk 1496); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

31)  w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Wizerunku w Gdańsku poprzez 
zmianę nazwy ulicy z Dąbrowszczaków 35 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
35 w Gdańsku (druk 1499); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

32)  w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 r.  
w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Gdańsku,                   
Al. Grunwaldzka 224 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                          
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b (druk 1500 + autopoprawka);  
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

33)  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy                                
ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 1505); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

34)  w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - 
Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży z Autyzmem w Gdańsku poprzez zmianę 
nazwy ulicy Dąbrowszczaków 28 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28                         
w Gdańsku (druk 1506); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

34a) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Kolorowej 14 w Gdańsku                     

(druk 1512); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

34b). w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze 1  

w Gdańsku (druk 1513);      

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 

34c). w sprawie delegowania radych Miasta Gdańska do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku (druk 1511); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Anna Wirska – Przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego 

35) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane, na terenie Miasta Gdańska (druk 1502); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

7. Zakończenie obrad. 

 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

 

Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Radny  MAREK BUMBLIS 

Przedstawił komunikat dotyczący honorowego obywatela miasta Gdańska 

księdza infułata Stanisława Bogdanowicza. Powiedział, że prezydent 

odpowiedział na wniosek KKiT w sprawie rozważenia możliwości 

nazwania imieniem ks. infułata Stanisława Bogdanowicza nowo 

budowanej tzw. ulicy Nowej Bulońskiej. Z chwila wydzielenia drogowego 

pasa geodezyjnego projektowanej ulicy prezydent miasta Gdańska 

przedłoży Radzie projekt nadania nazwy tej ulicy ks. infułata Stanisława 

Bogdanowicza.  

 

PUNKT 3 
 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
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Radny  PIOTR BORAWSKI przewodniczący klubu PO 

Powiedział min., że cieszą dwa projekty uchwał, które będą procedowane 

na dzisiejszej sesji: druk dotyczący bezpłatnej komunikacji publicznej dla 

dzieci i młodzieży, złożony przez prezydenta. Podziękował również 

wszystkim mieszkańcom, którzy podpisali się pod uchwałą obywatelską, 

która wpłynęła kilka tygodni temu. Ale również tym, którzy podpisy zbierali. 

A druga to tzw. uchwała krajobrazowa, na która długo czekano. Dodał, że 

efekt tej 2,5 letniej pracy jest bardzo dobry i że klub PO będzie głosował 

za przyjęciem tej uchwały. Podziękował wszystkim organizacjom 

społecznym, które przysłały ankietę i mobilizowały do poparcia tej sprawy.  

 

Radny  KAZIMIERZ KORALEWSKI 

Przyznał, że bezpłatna komunikacja to głośny temat na dzisiejszej sesji                 

i że jest to powód do radości. Dodał, że gdańskim rodzinom należy się to 

od dawna. Mówił, że komunikacja zbiorowa powinna być konkurencyjna.   

Odniósł się również do uchwały krajobrazowej, powiedział, że wszędzie     

w Polsce budziła szereg problemów, bo w tej chwili miasta są zakryte, 

upstrzone. Powiedział też, że deformuje ona przebieg demokratycznej 

kampanii wyborczej, utrudnia ona promocję nowym kandydatom                       

w wyborach różnych szczebli. Dodał, że okres przejściowy tej uchwały 

wynosi 2 lata. 

 

PUNKT 4 
 

UCHWAŁY 
 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1503);   

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KSiB, KPGiM, KZP, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KKiT, KS, KZR opinie 

pozytywne.  

 

Radna  EMILIA LODZIŃSKA  

Spytała o dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ w zeszłym roku rząd 

PIS wprowadził ustawę o własności lokali, która wstrzymała sprzedaż 
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mieszkań komunalnych w Gdańsku. Spytała, czy coś w tym zakresie się 

zmieniło?  

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Odpowiedziała, że na ten moment nie dokonuje się sprzedaży lokali 

mieszkalnych.  

 

Radna  EMILIA LODZIŃSKA  

Powiedziała, że mieszkańcom należy się wyjaśnienie, bo jest 

dezinformacja mieszkańców, poprosiła o jasny i klarowny przekaz do 

mieszkańców.   

 

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  

Odpowiedział, że na komisji sejmowej 28 lutego staje wniosek grupy 

posłów o zmianę przepisów blokujących sprzedaż mieszkań 

komunalnych. Dodał, że część wniosków składanych przed wrześniem 

2017, są szanse, że sąd wieczysto księgowy będzie je wpisywał.   

 

Radna  EMILIA LODZIŃSKA  

Podziękowała za tą informację.  

 

WIESŁAW BIELAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Wyjaśnił, że do składanych zaświadczeń o samodzielności wymagane jest 

również pozwolenie na budowę. Wyraził nadzieję, że wadliwe zapisy 

ustawy zostaną zmienione.  

 

Radny  KAZIMIERZ KORALEWSKI 

Przypomniał, że dotychczas prezydent odmówił sprzedaży lokali 

komunalnych z bonifikatą ok. 600 mieszkańcom. Dodał, że ta liczba 

będzie pewnie większa.  

 

WIESŁAW BIELAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przyznał,  że są decyzje odmowne, one mają swoje uzasadnienie, ze 

względu na określony interes miasta, plany rozwojowe itp. A tu jest mowa 

o hekatombie prawnej, która zatrzymała wszystko.  

 

Radny  MARIUSZ ANDRZEJCZAK  

Doprezycował, czy można składać wnioski o przekształcenia czy wnioski 

mieszkańców nie są w ogóle przyjmowane?  
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TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu  

Odpowiedział, że wnioski można składać.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

 

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1428/18 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

 
z dnia 22 lutego 2018 r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 
 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2018 rok (druk 1504);   

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KSiB, KPGiM KZP, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KKiT, KS, KZR opinie pozytywne. 

 

Radny  PIOTR BORAWSKI  

Spytał o finansowanie zmiany dot. bezpłatnych biletów dla dzieci                                  

i młodzieży. Dodał, że wyceniane to jest na 9 mln zł, więc w tym roku 

byłoby to około 4,5 mln zł, bo to wchodzi od 1 lipca. Poprosił o wyjaśnienie, 

jakie będą zmiany budżetowe w tym zakresie i w jaki sposób ona zostanie 

sfinansowana.  
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EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Przyznała, że 9 mln jest szacowane w kwocie rocznej, tak wynika z danych 

szacowanych przez ZTM. Gros rodziców kupuje bilety dzieciom od                         

1 września, więc wrzesień i październik to będą te miesiące, gdzie będzie 

widoczny faktyczny uszczerbek dochodów, ale faktyczny uszczerbek 

będzie dopiero widoczny po zakończeniu roku budżetowego. Dodała, że 

w części można go pokryć z PIT na ten moment.  

 

Radna  BEATA WIERZBA  

Spytała o kwestię podwyżek dla pracowników instytucji oświatowych. 

Dodała, że na komisja zgłaszała, że w prawie oświatowym rozróżnia się                   

i szkoły i placówki oświatowe. Powiedziała, że jej wątpliwość budzi czy 

pracownicy szkół otrzymają te podwyżki czy tylko placówek oświatowych? 

Bo takie rozróżnienie jest w prawie od września 2017 roku. Spytała też                   

o podwyżki dla pracowników żłobków.   

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Odpowiedziała, że podwyżki są dla wszystkich pracowników szkół, 

przedszkoli w mieście Gdańsku. I to jest pierwszy etap. Drugi etap będzie 

uzgadniany z Wydziałem Rozwoju Społecznego, dotyczący zniwelowania 

dysproporcji między stanowiskami.    

 

Radna  BEATA WIERZBA  

Powiedziała, że brakuje słowa szkół w uzasadnieniu.  

 

GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Odpowiedział, że dotyczy to i placówek oświatowych i szkół w rozumieniu 

prawa oświatowego, także wszyscy zostaną objęci podwyżką.  

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Dodała, że w budżecie jest zarezerwowana rezerwa na podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków. Będzie on 

najbardziej doszacowany co do wynagrodzeń, ponieważ rzeczywiście 

wynagrodzenia były bardzo niskie, zaniżone, poniżej 2 500 tys. zł.  

 

Radny  GRZEGORZ STRZELCZYK  

Poprosił o przypomnienie, czy są szacunki, o ile wzrosną wpływy z tytułu 

podatku CIT w stosunku do projektu budżetu przyjętego w grudniu i jak 
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wzrosną wpływy z podatku PIT zawarte w budżecie. Zwrócił się do 

radnego Borawskiego, powiedział, że wszystkie inicjatywy z zakresu 

komunikacji miejskiej i  wprowadzenia większego zakresu ulg zawsze 

spotykały się  z odpowiedzią nie ma na to pieniędzy. Dodał, że całe 

szczęście, że poprawiły się wskaźniki makro do sfinansowania tego 

programu i należy docenić też inicjatywę obywatelską, która złożyła 

uchwałę, dodatkowo wspomniał o  roku wyborczym i licytacji wewnątrz 

PO, kto da więcej. Dzięki temu będą darmowe przejazdy dla dzieci                             

i młodzieży.   

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Odpowiedziała, że w bieżącej uchwale podnoszony jest tylko podatek 

dochodowy od osób fizycznych, tak wychodzi z rozliczenia z ostatecznych 

wpływów, które pojawiły się w bieżących dniach za rok poprzedni. Dzisiaj 

zwiększana jest kwota 9 mln 832 tys. 558, co pozwoli sfinansować 

pierwszy etap w placówkach, w szkołach, w przedszkolach i instytucjach 

kultury. Pozostałe zwiększenia na wynagrodzenia są zabezpieczone                       

w uchwale budżetowej na ten rok w kwocie 36 mln zł. I tu będą 

uruchamiane rezerwy zarządzeniem prezydenta miasta Gdańska.  

 

Radny  KAZIMIERZ KORALEWSKI 

Zasygnalizował, że brak jest środków w ZDiZ na łatanie dziur, jak każdej 

zimy. Mimo zgłoszeń dyżurnemu inżynierowi miasta nic się nie dzieje, stąd 

wniosek, że tych środków po prostu nie ma. Powiedział, że jeździ po 

Gdańsku codziennie więc widzi, w różnych miejscach i dzielnicach, nawet 

tragedia jest na głównych trasach przelotowych.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedział, że przy -10 stopniach nie łata się dziur, bo za chwilę asfalt 

się wykruszy.  

 

EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Dodał, że doraźnie należy łatać dziury, bo niszczą opony, auta. 

Wspomniał o wyrwach przy torowisku na Hallera, nawet doraźnie nie 

łatanych.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Powiedział, że środki na to są. Poprosił o wskazanie miejsca, zostanie to 

sprawdzone i jeśli warunki pogodowe pozwolą, zostanie załatane.   
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

za    -      22 
      przeciw    -      11 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1429/18 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 
2018 rok 

 
z dnia 22 lutego  2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
   

3) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom 
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej                     
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg                            
(druk 1484); 

 
EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnik Miasta  

Przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KSiB, KPGiM opinie pozytywne.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

 

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1430/18 
 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta 
Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 

udzielania ulg                             
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej                  
w mieście Gdańsku (druk 1476); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały druk 1476 zgodnie z uzasadnieniem.  

Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni 

Miasta Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem 

uchwały przekazanym im drogą elektroniczną. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

   

Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - ciąg 

pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej   w mieście Gdańsku. Głosów                              

w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.    

 

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1431/18 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej                  

w mieście Gdańsku 

 
z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

5)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej 
w mieście Gdańsku  (druk 1488); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1488 zgodnie z uzasadnieniem.  

Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni 

Miasta Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem 

uchwały przekazanym im drogą elektroniczną. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

 

Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - ciąg 

pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej   w mieście Gdańsku. Głosów                              

w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.    

 

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 XLVIII/1432/18 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Łostowice Centrum w rejonie ulicy Niepołomickiej                     

w mieście Gdańsku   

 
z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku                      
(druk 1489); 

 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1489 zgodnie z uzasadnieniem.  

Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 13 uwagi, których 

propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 

2 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. 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

 

Radny PIOTR BORAWSKI 

Zapytał o planowany parking na drodze dojścia do zbiornika retencyjnego. 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że polityka miasta jest oparta na tym, że miejsca 

postojowe do obsługi tych terenów znajdują się w sąsiedztwie przystanku 

PKM, ale również w rozwiązaniach w sąsiedztwie osiedla Wiszące Ogrody 

również w planach miejscowych jest rezerwa pod parkingi, ale po drugiej 

stronie PKM. Jest tu strefa usługowa z zielenią towarzyszącą. 70% musi 

być przeznaczone pod zieleń, niewielkie możliwości inwestycyjne. Mowa 

jest o kilku miejscach, które stanowią zaplecze dla służb.  
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Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień 

- strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście 

Gdańsku i wniesionych do projektu planu uwag. Więcej głosów w dyskusji 

nie było. Przystąpiono do  głosowania rozstrzygając jednocześnie                             

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Przewodniczący poddał 

uchwałę pod głosowanie.    

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1433/18 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego Kiełpinek, Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku                       

 
z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście 
Gdańsku (druk 1490); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1490 zgodnie z uzasadnieniem.  

Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły 2 uwagi, których propozycję 

rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 2 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. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  
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Radny  MATEUSZ SKARBEK 

Wspomniał o uchyleniu poprzedniej tej uchwały przez wojewodę, mimo, 

że sposób ustalania wysokości zabudowy był do tej pory taki sam dla 

wszystkich planów. Spytał, jakie wnioski zostały wyciągnięte z tej sytuacji 

do przyszłych planów?  Podkreślił, że zabudowa będzie identyczna jak 

dotychczasowa istniejąca, taka sama kubatura, takie same parametry, 

jedyna zmiana to to, że może być więcej rodzin.  

 

Radna  EMILIA LODZIŃSKA  

Przypomniała o planie, który jakiś czas temu uchylił wojewoda z powodu 

jednej karty terenu, spytała, czy tu też jest takie ryzyko?  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przyznała, że trudno przewidzieć, jak zachowa się wojewoda, może on 

znaleźć jeszcze jakieś elementy, które budzą jego wątpliwości bądź 

niepokój. Dodała, że plany jednokartowe zostały już dostosowane do tych 

uwag, które złożył wojewoda. Zostały wyciągnięte wnioski, zostały 

poprawione te rzeczy, wyraziła nadzieję, że ten plan nie będzie obarczony 

żadnym błędem wg. wojewody. Podała, jakie konsekwencje miało 

otrzymanie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody uchylające poprzedni 

ten plan – przerwane zostało wyłożenie do publicznego wglądu do planów 

miejscowych, które było w trakcie, ponieważ wiadomo było, że będzie 

musiało być ponowione do publicznego wglądu, bo będzie trzeba 

poprawić zapis o wysokości w rozbiciu o te punkty. Wszystkie plany 

zostały poprawione, ten zapis był konsultowany z pracownikami 

wojewody. Dodała, że według niej na dzień dzisiejszy jest na tyle 

zrozumiały, że nie powinien budzić żadnych kontrowersji. Przypomniała, 

że wysokość, która była uchwalana wówczas na sesji nie uległa zmianie, 

ona wówczas i teraz wynosiła 10,5 m maksymalnie i to są parametry, na 

podstawie których realizuje się zabudowa w Matemblewie. Pokazała kilka 

przykładów realizowanych obecnie na osiedlu.  

 

Radny  JERZY MILEWSKI 

Poprosił o kilka wyjaśnień. Wspomniał słowa dyrektor BRG, że wysokość 

w nowym planie nie uległa zmianie. Spytał, co w takim razie uległo zmianie 

i co zostało zapisane inaczej. Dodał, że ma wrażenie, że radni są 

nierzetelnie informowani w tej kwestii. Następnie dodał, że jest to obszar 

zabudowy ekstensywnej, a teraz wprowadzane są zasady idące bardziej         

w stronę zabudowy intensywnej, zapytał o uzasadnienie tej kwestii. 

Powiedział, że nowe zapisy to niszczenie ładu przestrzennego, ponieważ 
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jest w ej dzielnicy jasno określona zasada i charakter dzielnicy, a jest jakiś 

powód, o którego podanie poprosił, aby na tej nieruchomości odstąpić od 

niej. Spytał tez, czy w związku z nowym planem możliwe jest 

zrealizowanie na tym terenie takich przedsięwzięć, jak akademik, dom 

dziecka, budynek opieki społecznej.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że parametr urbanistyczny, jaki był ustalony do                               

w poprzednim planie miejscowym, jaki jest teraz, czyli wysokość 10,5 nie 

została zmieniona. Zmienił się sposób zapisu, chodzi o to, że została 

wysokość rozdzielona na dwa punkty A i B, gdzie dostosowano się do 

sformułowania wysokość zabudowy, czyli w pkt 5 w ppkt a jest napisane 

wysokość budynków w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, 

minimalna nie ustala się, maksymalna 10,5. Były zastrzeżenia co do 

wysokości nad poziomem morza, ze względu na ukształtowanie terenu, 

chodziło o to aby ta wysokość nie była nadinterpretowana. Ten zapis się 

nie zmienił. Powiedziała, że nie przyznała, że ten zapis był błędny,                         

a dostosowała się do wytycznych, do rozstrzygnięcia nadzorczego 

wojewody. Można było z tym iść do sądu, ale celem statutowym BRG jest 

procedowanie planów miejscowych ale taka decyzja spowodowałaby to, 

że na kilka miesięcy wstrzymałoby to procedowanie planów miejscowych 

dla pozostałych wnioskodawców, min. dla indywidualnych 

wnioskodawców czy innych mieszkańców, właścicieli. Dodała, że jej 

obowiązkiem, jako dyrektora BRG jest wyważyć interes ogólnomiejski                   

z interesem indywidualnym. Po rozmowach z wojewodą został 

wypracowany  schemat zapisu, który teraz jest jasny dla czytelników 

uchwały. Powiedziała, że ta decyzja była jak najbardziej właściwa, nie 

wstrzymująca procedowania planów miejscowych.  Pokazała na mapie, 

jaka jest struktura: 35% mieszkań znajduje się w zabudowie 

wielorodzinnej na Matemblewie, nie jest to tak, że cała zabudowa jest 

identyfikowana tylko jako jednorodzinna, w tym obszarze znajdują się 

różne formy, wszystko zależy od parametrów zabudowy, znajduje się 

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna w sąsiedztwie ulicy Waldorfa, 

przy Matemblewskiej, Potokowej, również zabudowa szeregowa czy 

bliźniacza.  

 

Radny  JERZY MILEWSKI 
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Poprosił o odpowiedzenie na ostatnie pytanie, czy w związku z nowym 

planem na tym terenie można zrealizować akademik, dom społeczny, dom 

dziecka itd.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że tak, w ramach ustalonych zapisów mogą powstać tutaj 

wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją 

mieszkaniową, np. schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom 

rencisty, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów 

hotelarskich. Jeszcze raz przypomniała, że w ramach tych parametrów, 

które są ustalone w planie miejscowym, czyli w ramach tego obiektu może 

powstać dom dziecka, co jest wielokrotnie wykorzystywane przez miasto.  

 

Radny  JERZY MILEWSKI 

Zapytał czy wojewoda miał rację czy nie miał racji w tej swojej decyzji, bo 

BRG ustąpiło tylko po to, żeby plan był bardziej zrozumiały.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że to czy wojewoda ma rację czy nie, leży                                    

w kompetencjach sądu i to sąd powinien rozstrzygnąć. Powiedziała, że 

jako dyrektor BRG uważa, że dobro ogółu, czyli wnioskodawców, którzy 

składają wnioski aby BRG procedowało plany miejscowe, aby umożliwić 

realizację inwestycji, więc jej decyzja była taka, żeby porozmawiać                          

z wojewodą, wypracować wspólne stanowisko i wprowadzić tą zmianę do 

planu miejscowego. Dodała też, że to nie jest pierwsza taka zmiana 

wprowadzona po rozmowach z wojewodą, taka sytuacja była również przy 

planie jednokartowym czy przy różnych rozstrzygnięciach nadzorczych 

wojewody, które w ostatnim czasie są częste. Powiedziała, że za każdym 

razem jest tłumaczone, jaka jest intencja w planie miejscowym, z czego to 

wynika, czasem wojewoda przyjmuje to, czasem nie. Dodała, że zadaniem 

BRG jest wypracowanie i poszukiwanie takich rozwiązań, które 

usatysfakcjonują wszystkich, w ostateczności idzie się też do sądu, ale 

powiedziała, że wg. niej nie zawsze jest to zasadne, aby się to odbijało na 

efektywności i jakości pracy, szuka się zawsze kompromisu.  

 

Radny  JERZY MILEWSKI 

Powiedział, że jak zwykle w takich sytuacjach, nie ma odpowiedzi, dodał, 

że byłby wdzięczny za odpowiedź tak lub nie.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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Powiedziała, że nie odpowiada, ponieważ już wszystko powiedziała.    

Dodała, że z chwilą podjęcia przez  RMG uchwały będzie oczekiwanie na 

decyzję wojewody.  

 

Na tym zakończono omawianie projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Matemblewo 

rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku i wniesionych do projektu 

planu uwag. Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do  

głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.    

 

za    -      21  
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1434/18 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego w mieście 

Gdańsku 

 
z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 

 

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (druk 1491); 

 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1491 zgodnie z uzasadnieniem.  

Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły w pierwszym wyłożeniu 94  

uwagi, w drugim wyłożeniu 57 uwag, których propozycję rozpatrzenia 

przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały, 

omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG z wykorzystaniem 
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prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość 

zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im drogą 

elektroniczną. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK 

Przyznał, że ten plan wzbudzał sporo kontrowersji, szczególnie likwidacja 

boiska do rugby na terenie AWFiS. Powiedział też, że wiadome jest, że 

uczelnia sprzedała tereny graniczne, te od ulicy Nawodnej, za kilkadziesiąt 

mln zł. Zauważył, że mieszkańcy ulicy Nawodnej oprócz polepszenia                   

w planie, deweloper zawarł z mieszkańcami tej ulicy porozumienie. Dodał, 

że druga część planu, od strony ulicy Opackiej, dzięki wprowadzeniu tam 

zabudowy mieszkalnej, która już w tej chwili buduje się na terenach, które 

sprzedała telewizja publiczna firmie Inpro, tam deweloper buduje drogę 

tzw. Nową Opacką, do ulicy Czyżewskiego, będzie tam rondo łączące 

przyszły układ drogowy. Wyraził nadzieję, że teren boiska, którego 

uczelnia rozważa sprzedaż, nadal będzie integralną częścią uczelni, 

będzie służył do jej rozwoju a nie zostanie sprzedany.  

 

Radny  WOJCIECH STYBOR 

Zapytał o kompleks handlowy 28 tys. m 2 , poprosił o wskazanie, gdzie 

taka powierzchnia mogłaby powstać potencjalnie.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że nie ma takiego miejsca, ponieważ musiałby być ten 

obszar przeznaczony pod zabudowę wielkopowierzchniowymi obiektami 

handlowymi.  

 

Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna                      

w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku 

i wniesionych do projektu planu uwag. Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Przystąpiono do  głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu. Przewodniczący poddał uchwałę 

pod głosowanie. 

 

 

za    -      28  
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      przeciw    -        2 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1435/18 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku 

 
z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 

9) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej 
Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku (druk 1478); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1436/18 
 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej 

Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku 
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z dnia 22 lutego 2018r.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic 
Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku  (druk 1479); 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  

 

Radny  PIOTR BORAWSKI 

Zapytał o rezerwę pod tzw. Nową Politechniczną, czy zostaje? 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że w obowiązujących dokumentach planistycznych ona 

funkcjonuje, w projekcie studium są dwa warianty, czyli GPW w takim 

układzie, jakim jest obecnie procedowany przez DRMG, zostaje taka 

furtka, jeśli będzie taka potrzeba,  to ten korytarz transportowy może być 

wykorzystywany np. na szybki tramwaj.  

 

Radny  MATEUSZ SKARBEK  

Poprosił o szczególna troskę nad stawem Piekarnicza, ze względu na 

deficyt terenów rekreacyjnych w tym miejscu i w ogóle o opiekę nad 

wizerunkiem tego miejsca, gdyż ta zabudowa robiła się coraz bardziej 

intensywna, wysoka, żeby to tworzyło spójną i konsekwentną całość. 

Powtórzył też postulat radnego dzielnicowego p. Koprowskiego, o 

możliwość rozpatrzenia drogi rowerowej w tym miejscu, w okolicach tego 

stawu.  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że ze względu na deficyt zieleni i działania Gdańskich 

Wód w granice planu został wciągnięty ten zbiornik aby mogła być tu 

zarówno funkcja retencji, jak i też rekreacji.  

 

Radny  PIOTR BORAWSKI 
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Dopytał, czy jeśli będzie rozstrzygane GPW i będzie rezerwa pod szybki 

tramwaj, w kolejnych krokach inwestycyjnych, będzie można dopuścić 

rezerwę rekreacyjną do czasu wykorzystania terenu pod cele 

inwestycyjne?  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że w projekcie procedowanego obecnie studium zmienia 

się polityka miasta w zakresie wykorzystywania rezerw pod drogi. 

Dopuszcza się np. zagospodarowania tymczasowe np. pod rekreację, pod 

zieleń.     

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1437/18 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej 

i Lema w mieście Gdańsku   
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
  

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy                 
w mieście Gdańsku  (druk 1480); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  
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Radny  MARIUSZ ANDRZEJCZAK  

Spytał czy parking przy szkole jest wyłączony z planu czy może plan go 

obejmuje?  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że w granicach przystąpienia, na dzień dzisiejszy jest to 

teren nieurządzony, jest to parking z płyt, znajduje się w granicach planu, 

na etapie procedowania planu będą zbierane wnioski i analizowane 

możliwości zagospodarowania tego planu. 

 

Więcej głosów nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1438/18 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy                 

w mieście Gdańsku   
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
 

 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Owczarnia - przy lesie w mieście Gdańsku  
(druk 1481); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.  
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Radny  MARIUSZ ANDRZEJCZAK  

Spytał, jaka jest tam przewidziana zabudowa w obecnym planie i w tym 

teraz po przystąpieniu?  

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że w obecnym planie te tereny są przeznaczone pod 

funkcję rolnicze, sady, z 30 – m linią zabudowa od lasu. Zabudowa 

mieszkaniowo – usługowa, zabudowa jednorodzinna i bliźniacza. Celem 

zmiany planu było, zgodnie ze studium, wprowadzenie dla całego terenu 

funkcji usługowo – mieszkaniowej, z formami zabudowy jednorodzinnej                    

i bliźniaczej. Rada dzielnicy przychyla się do zmian. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1439/18 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy 

lesie w mieście Gdańsku  
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  
 

 

13)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic 
Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku (druk 1482); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.    

 

Radny  MARIUSZ ANDRZEJCZAK  

Spytał, czy w tym planie jest przewidziana realizacja nowej drogi do 

Żukowa, czyli połączenia ulicy Dębowej i Meteorytowej? 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odpowiedziała, że nie, ponieważ Meteorytowa jest za granicą planu 

miejscowego.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1440/18 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic Meteorytowej                     

i Keplera w mieście Gdańsku 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej                         
i Szklana Huta w mieście Gdańsku (druk 1497); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 
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KZP opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1441/18 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej                         

i Szklana Huta w mieście Gdańsku 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
 

15) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II                                       
w mieście Gdańsku (druk 1477); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KZP opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

Uchwałę Nr XLVIII/1442/18 
 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II                                       

w mieście Gdańsku 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
 

 

16) w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stanisława Kowalskiego 
(druk 1492); 

 

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KKiT opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1443/18 
 

w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stanisława Kowalskiego 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  
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17) w sprawie nadania nazwy ulica Filmowa (druk 1493); 
 

 

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KKiT opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1444/18 
 

w sprawie nadania nazwy ulica Filmowa 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 
18)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

w kwocie 890.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Przebudowa                             
ul. Teatralnej w Gdańsku  (druk 1487); 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ  Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KKiT, KSiB opinia pozytywna.   
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Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1445/18 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 
890.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa 

Pomorskiego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku   
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
 

19) w sprawie upoważnienie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku -   jednostki budżetowej do załatwienia 
indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 
dotyczących wydawania zaświadczeń (druk 1486); 

 

MIECZYSŁAW KOTŁOWSKI – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg                    

i Zieleni  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.    

 

 

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1446/18 
 

w sprawie upoważnienie Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni           
w Gdańsku -   jednostki budżetowej do załatwienia indywidualnych spraw 
w zakresie administracji publicznej dotyczących wydawania zaświadczeń 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

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 1498); 

 

MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg                    

i Zieleni 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM, KSiB opinia pozytywna.   

 

Radny  MATEUSZ SKARBEK  

Zapytał, kiedy można się spodziewać zmian w zakresie strefy 

ograniczonego dostępu?  

 

MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg                    

i Zieleni 

Odpowiedział, że strefa ograniczonego dostępu to co innego niż strefa 

płatnego parkowania. Dodał, że w chwili obecnej opracowywane jest 

zarządzenie prezydenta w tej mierze, prace nad nim trwają, około połowy 

roku będzie gotowe.  

 

Więcej głosów nie było.  Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.   
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za    -      21  
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1447/18 
 

zmieniającą 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 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  
 

21) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku 
(druk 1501); 

 

SŁAWOMIR KISZKURNO Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KSiB, KSSiOZ opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.   

  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1448/18 
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w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  
 

22) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1507); 

 

SŁAWOMIR KISZKURNO Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.   

  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1449/18 
  

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości                        
i porządku na terenie miasta Gdańska 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  
 

23) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu                         
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  
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i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (druk 1508); 

 

SŁAWOMIR KISZKURNO Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.   

  

za    -      21  
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      10 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1450/18 
 

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 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  
 

24) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim 
Usługom Komunalnym Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie 
utrzymania czystości i porządku (druk 1509); 

 

SŁAWOMIR KISZKURNO Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
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Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM opinia pozytywna.   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.   

  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1451/18 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom 
Komunalnym Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywania zadań 

własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości                        
i porządku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  
 

24a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu 

zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 

(druk 1510 + poprawka + autopoprawka); 

 

PIOTR GRZELAK  Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Podziękował również 

inicjatorom i osobom, które podpisały się pod inicjatywą Lepszego 

Gdańska „Dzieciaki bez biletów”. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KPGiM, KE, KSiB opinia pozytywna.   
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Radny PIOTR BORAWSKI 

Zwrócił  uwagę na połączenie nowych zasad z kartą mieszkańca.  

Przywołał przykład Tallina, który pierwszy wprowadził bezpłatną 

komunikację dla wszystkich mieszkańców i liczba jego mieszkańców 

powiększyła się. Wyraził nadzieję, że podobnie będzie w Gdańsku. 

Wspomniał o akcji składania PIT w Gdańsku. Zapytał prezydenta                            

o kwestie związane z mieszkańcami burs przyszkolnych, czy oni także 

będą objęci tą propozycją.  

 

Radna  BEATA DUNAJEWSKA  

Powiedziała, że ten sukces miał wielu ojców, począwszy od inicjatywy 

obywatelskiej Lepszego Gdańska, którą poparło 3 tys. mieszkańców 

Gdańska. Wspomniała o radnej Przeróbki Małgorzacie Rutkowskiej 

Saneckiej, radnej Beacie Wierzbie. Wspomniała, że liczy na dalszą 

dyskusję, min. w kwestii ulgowych przejazdów dla seniorów w wieku 65 -

70. Dodała, że ma nadzieję, że w październiku powstanie senioralna rada 

miasta.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Wspomniał o ograniczeniu wiekowym 24 lata. Przyznał, że miasto jest 

otwarte i wyraził zadowolenie z powodu powstania rady seniorów. 

Potwierdził otwartość w zakresie dyskusji nad seniorami oraz w zakresie 

zgłoszonym przez radną Kołakowską, czyli osób represjonowanych                      

w stanie wojennym. Powiedział, że wszystko to należy przeanalizować 

finansowo. W sprawie bursy powiedział, że pytaniem jest na ile należy 

wspierać osoby, które w Gdańsku nie mieszkają. Z jednej strony jest 

przekaż, że jest karta mieszkańca, z drugiej jest to drobny wyłom. Ta 

kwestia pozostaje otwarta, dzisiejsza uchwała tego nie konsumuje, ale 

taka dyskusja w przyszłości mogłaby się odbyć.  

  

Radny  MARIUSZ ANDRZEJCZAK 

Powiedział,  że tej uchwały nie poprze. Wspomniał o Tallinnie                                   

i negatywnych trendach związanych z bezpłatną komunikacją tam, 

miastach holenderskich, gdzie również nie spadła ilość samochodów,                    

a ucierpiał transport rowerowy.  Powiedział, że działania nie są na tyle 

kompleksowe, żeby przyniosły zamierzone korzyści. Wspomniał                             

o możliwości pogorszenia integracji między SKM a PKM, brak 

całościowego planu mobilności dla miasta Gdańska, dyskryminacja 

dzielnic znajdujących się w gorszym skomunikowaniu i z mniejszą ilością 
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wozokilometrów. Zaapelował o wprowadzenie wspólnego biletu dla 

aglomeracji.  

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  

Nie zgodziła się z radnym Andrzejczakiem. Powiedziała min., że miasto 

łączy różne formy komunikacji, czego przykładem są min. budowy węzłów 

integracyjnych. Dodała również, że cieszy ją ta uchwała. Poprosiła                          

o możliwość odbioru karty mieszkańca w większej ilości miejsc i punktów.    

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedział, że w dużym stopniu zgadza się z radnym Andrzejczakiem. 

Powiedział, że ta uchwała ma charakter socjalny i jest skierowana jako 

wsparcie dla gdańskich rodzin. Zapowiedział poprawienie dostępności 

karty mieszkańca.   

 

Radna  ŻANETA GERYK 

Zwróciła uwagę, że od 1 lipca każda osoba ucząca się będzie mogła 

uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. Powiedziała też, że opiekun 

grupy jadącej na wycieczkę do muzeum itp. musi płacić za bilet. Poprosiła 

żeby wprowadzić też takie udogodnienie dla nauczycieli i opiekunów 

wycieczek.  

 

Radna  ANNA KOŁAKOWSKA  

Wspomniała o zgłoszonej przez siebie poprawce, która dotyczy niewielkiej 

grupy osób zasłużonych dla miasta. Z jej wyliczeń wynika, że jest to grupa 

około 156 osób. A na dzień dzisiejszy w województwie pomorskim status 

kombatanta stanu wojennego uzyskało 400 osób.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

Powiedział, że spotkał się z jednym z przedstawicieli kombatantów, mówił 

o 236 osobach.    

 

Radny  MATEUSZ SKARBEK 

Powiedział, że ta uchwała to osiągniecie cywilizacyjne dla naszego 

miasta, ma ona charakter również edukacyjny dla naszych dzieci, że 

samochód to nie jest jedyny środek transportu.  

 

Radny  ADAM NIERODA 
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Pogratulował inicjatorom uchwały obywatelskiej i tysiącom gdańszczan, 

którzy się pod nią podpisali. Wyraził nadzieję na zmianę nawyków                           

u młodych ludzi, korzystanie z komunikacji miejskiej.  

 

Radny JACEK TEODORCZYK  

Spytał o możliwość poszerzenia zapisów uchwały o młodzież, która 

mieszka na obrzeżach Gdańska, np. w Chwaszczynie, uczęszcza do szkół 

gdańskich i gdyby rodzice składali swoje zeznania podatkowe w Gdańsku, 

czy byłaby taka możliwość, żeby tą młodzież uwzględnić również,                          

w przyszłości. 

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedział, że w regulaminie karty mieszkańca jest zapis, że jeśli ktoś 

rozlicza PIT w Gdańsku, jest uprawniony do niej. Powiedział również, że 

nauczyciele dostają bilety od dyrekcji na wycieczki szkolne więc mają 

bezpłatne przejazdy ze swoim uczniami. Poruszył też kwestię czy dorośli 

przy okazji bezpłatnej komunikacji dla dzieci jeżdżą nią również. 

Odpowiedział, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi dzisiaj.  

 

Radna  BEATA WIERZBA  

Podziękowała za uwzględnienie jej głosu ws. uczniów szkół średnich. 

Powiedziała też, że w kwestii biletów dla nauczycieli, nie wszyscy 

dyrektorzy wydają nauczycielom bilety, kiedy jadą w podróż służbową, 

choć powinni to robić. Spytała o karty mieszkańca, które z regulaminem 

są ważne tylko do 31 grudnia 2018 roku, czy będą co roku przedłużane.  

 

PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Wspomniał, że nauczyciele wnioskowali o takie same rozwiązania jak dla 

uczniów. Powtórzył, że dyrektor placówki wydaje bilety wtedy, kiedy udają 

się w podróż w dziećmi, na to są środki w szkołach przekazywane.    

 

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI Wiceprzewodniczący RMG 

Podziękował prezydentowi za uchwałę, prezydentowi Grzelakowi za 

zaangażowanie, obywatelom i tym, którym zależało na wejściu tej 

uchwały.  Zauważył, że tą uchwałę należy rozpatrywać na płaszczyźnie 

społecznej i gospodarczej.  

 

Radny  MIROSŁAW ZDANOWICZ  



46 
 

Zgodził się, że ta uchwał to sukces matek i ojców. Wyraził nadzieję że 

bezpłatna komunikacja dla dzieci przyczyni się do powstania wspólnego 

darmowego biletu w Gdyni i Sopocie.  

 

Radny  LECH KAŹMIERCZYK 

Powiedział, że bardzo cieszy się z tej uchwały i popiera ją.  

 

Radny  WOJCIECH STYBOR  

Wspomniał o zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach w gdańskiej 

komunikacji, jej jakości i dostępności. Poprosił o pochyleniem się nad 

problemem osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej, jej 

dostępnością dla nich.  

 

Radny  ANDRZEJ KOWALCZYS  

Wspomniał o seniorach. Powiedział, że marzy, by mieszkańcy bursy tak 

się zakorzenili w Gdańsku, żeby po ukończeniu szkoły pozostali. 

Zaapelował by się zastanowić nad bezpłatna komunikacją dla 

mieszkańców bursy. Powiedział też o osobach represjonowanych                              

w trakcie stanu wojennego, zaapelował o wzięcie ich pod uwagę                              

w aspekcie bezpłatnych przejazdów.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK Wiceprzewodnicząca RMG 

Życzyła więcej tego typu projektów, gdzie większość radnych zgadza się 

ze sobą.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

Powiedział, że wyczerpała się lista mówców.  Odczytał raz jeszcze tekst 

poprawki proponowanej przez radną Kołakowską: 

 

Dodanie w § 7 ust. 1 po pkt 20 punkt 21 w brzmieniu: 

21) osoby posiadające Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej 

i osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.   

Poddał pod głosowanie ww. poprawkę.  

 

za    -      13  
      przeciw    -      17 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 
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    w głosowaniu nie p r z y j ę ł a    
 

 

Poddał pod głosowanie druk 1510.  

 

za    -      32  
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1452/18 
 

zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad 
taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego 

oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Powiedział że uchwała obywatelska została skonsumowana przez 

przegłosowaną wyżej.  

 

Podstawa prawna: 

 

§12 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Gdańska, stanowiącego załącznik do 

uchwały LIII/1551/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 

r.: 

Jeżeli w porządku sesji znajduje się więcej niż jeden projekt uchwały 

dotyczący tej samej materii, przyjęcie pierwszej uchwały powoduje, że 

odstępuje się od głosowania nad pozostałym projektem (projektami 

uchwał).   Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27a do niniejszego protokołu. 

 
 

JĘDRZEJ WŁODARCZYK upoważniony do referowania uchwały 

obywatelskiej  

Wspomniał o innych miastach posiadających bezpłatną komunikację 

miejską w różnej formie i że wszędzie tam okazało się to sukcesem.  
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Przypomniał wszystkie argumenty za bezpłatną komunikacja miejską dla 

uczniów: wyrównywanie szans, oszczędności w budżecie domowym 

gdańskich rodzin, promowanie komunikacji miejskiej. Przywołał 

wszystkich inicjatorów uchwały obywatelskiej i podziękował im.  

 

25) w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego "Dom Wspólny Świat" w Gdańsku (druk 1485); 

 

 

MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KSSiOZ opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1453/18 
 

w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego "Dom Wspólny Świat" w Gdańsku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

26) w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska 
w 2018 r.  środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego                            
(druk 1483); 
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GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE, KSiB opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1454/18 
 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r.  
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                      

z uwzględnieniem doradztwa metodycznego                             
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

27) w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych                               
i gimnazjów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/978/17 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego                  
(druk 1494); 

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 
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KE opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1455/18 
 

w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych                                                 
i gimnazjów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/978/17 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

28)  w sprawie projektu zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych                    
i specjalnych na terenie Miasta Gdańska zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXXVII/979/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w 
sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych                                         
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta 
Gdańska (druk 1495); 

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        0 



51 
 

      wstrzymało się   -        6 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1456/18 
 

w sprawie projektu zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych                                      
i specjalnych na terenie Miasta Gdańska zatwierdzonego Uchwałą                     
Nr XXXVII/979/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w 

sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych                                                         
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

29) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 75 im. 
Janusza Kusocińskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku                           
(druk 1496); 

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

                                                       za    -      27   
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
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Uchwałę Nr XLVIII/1457/18 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza 

Kusocińskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących                    
i Sportowych w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 75 im. 

Janusza Kusocińskiego, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku                            

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 
 

30) w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Wizerunku                            
w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy z Dąbrowszczaków 35 na 
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 w Gdańsku (druk 1499); 

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

  

Głosów w dyskusji nie było.  

                                                       za    -      13   
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      18 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1458/18 
 

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Wizerunku w Gdańsku 
poprzez zmianę nazwy ulicy z Dąbrowszczaków 35 na ul. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego 35 w Gdańsku 
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z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 
 

31)  w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 
października 2006 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu 
Schronisku Młodzieżowemu w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 224 wraz 
z Filiami Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b (druk 1500);  

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

  

Głosów w dyskusji nie było.  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1459/18 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 
r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w 
Gdańsku, Al. Grunwaldzka 224 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 
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32) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9                            
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1/6                                           
(druk 1505 + autopoprawka); 

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

 

Radna ŻANETA GERYK 

Zapewniła, że WRS zapowiedział, że nauczyciele nie zostaną pozbawieni 

możliwości zatrudnienia, będą z nimi prowadzone rozmowy.  

 

Radna  ANNA WIRSKA  

Zauważyła, że zabrakło dyskusji z gronem pedagogicznym, które 

dowiedziało się na samym końcu o uchwale. Prosiła o zapewnienie, że                 

z nauczycielami zostaną przeprowadzone rozmowy, że nie zostaną oni 

bez pracy od września, że będą mieli możliwość dalszej pracy. 

Wspomniała, że może warto by była tylko jedna szkoła przyszpitalna, które 

będzie obsługiwała wszystkie oddziały dziecięce.  

 

Radny  PIOTR GIERSZEWSKI 

Wspomniał, żen już 4 lata temu było pierwsze podejście do zmian                                                     

w szkolnictwie przyszpitalnym, wtedy nieudane. Przyznał o fakcie 

pojawienia się propozycji powstania jednej szkoły z kilkoma filiami. Wyraził 

nadzieję, że Wydział Rozwoju Społecznego dołoży starań aby nauczyciele 

i wychowawcy dostali pewne propozycje pracy w innych gdańskich 

placówkach. Powiedział też ucinając pojawiające się spekulacje na ten 

temat, że nigdy nie pracował w ww. szkole.  

 

Radny  WOJCIECH STYBOR 

Zapytał o kwotę funkcjonowania tej placówki i pokrywanie jej częściowo                

z subwencji oświatowej, dopytywał o kwotę subwencji i kwotę pokrywaną 

przez miasto.  

 

PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedział, że 1 mln 100 tys. to jest subwencja oświatowa, 600 tys. 

miasto Gdańsk. Powiedział też, że każdemu nauczycielowi 
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posiadającemu uprawnienia, praca zostanie zaoferowana, na terenie 

miasta Gdańska  szczególnie poszukiwani są specjaliści w zakresie 

pedagogiki specjalnej, a takie uprawnienia posiadają ci nauczyciele.  

Zapewnił, że jeżeli zajęcia na terenie oddziału będą potrzebne, na pewno 

będą się odbywały, będą zlecane przez jedną z placówek. Przyznał, że 

docelowo powinna to być jedna placówka, która będzie w Gdańsku 

placówką przyszpitalną, a działania szpitala też ku temu zmierzają. 

Powiedział, że dialog z radą pedagogiczną w tej sprawie trwał; każdemu 

nauczycielowi przysługuje odprawa, a likwidacja pozwala wszystkim 

nauczycielom na równy start, każda z tych osób ma równy dostęp do 

miejsca pracy.  

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

                                                       za    -      26   
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1460/18 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 
r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w 
Gdańsku, Al. Grunwaldzka 224 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

 

33) w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka 
Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży                                 
z Autyzmem w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków 28 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28                     
w Gdańsku (druk 1506); 

 



56 
 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

 

                                                       za    -      10   
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -      20 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1461/18 
 

w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - 
Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży z Autyzmem w Gdańsku 

poprzez zmianę nazwy ulicy Dąbrowszczaków 28 na ul. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego 28 w Gdańsku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

 

34a) w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Kolorowej 

14 w Gdańsku (druk 1512); 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  
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Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

 

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1462/18 
 

w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Kolorowej 14                   
w Gdańsku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

 

34b). w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Lawendowe 

Wzgórze 1 w Gdańsku (druk 1513);      

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

KE opinia pozytywna.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

                                                       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 XLVIII/1463/18 
 

w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Lawendowe 
Wzgórze 1 w Gdańsku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

34c). w sprawie delegowania radych Miasta Gdańska do składu Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku (druk 1511); 

 

ANNA WIRSKA Przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał uchwałę pod 

głosowanie.  

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

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 
 

Uchwałę Nr XLVIII/1464/18 
 

w sprawie delegowania radych Miasta Gdańska do składu Komisji 
Bezpieczeństwa  i Porządku 

 

z dnia 22 lutego 2018r.  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

 

Radny  PIOTR BORAWSKI  
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Powiedział, że w porozumieniu z przewodniczącym Koralewskim składają 

wniosek formalny o godzinną przerwę obiadową. Po tej przerwie będzie 

procedowana uchwała krajobrazowa.  

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący RMG 

Poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad – godzinną 

przerwę.  

                                                       za    -      26   
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 

    w głosowaniu p r z y j ę ł a    
 

 

Przerwa 

 

Po przerwie  

 

35) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska 
(druk 1502); 
 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.  

Przedstawił projekt uchwały druk 1502 z uzasadnieniem. 

 

MICHAŁ SZYMAŃSKI – z-ca Dyrektora, Zarząd Dróg i Zieleni  

w Gdańsku, przedstawił szczegółowiej projekt uchwały druk 1502  

z uzasadnieniem. 

 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  

Poinformował o następujących opiniach Komisji: 

 
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
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   K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

   K. Polityki Gospodarczej i Morskiej - pozytywna 

   K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 

Radny PIOTR BORAWSKI – powiedział, że przygotowanie danej 

uchwały trwało ponad 2.5 roku. Wspomniał, że uczą się na błędach 

innych, zwracają uwagę na rzeczy które były kontestowane  przez np. 

wojewodów czy przez sądy administracyjne, nasza uchwała takich błędów 

nie powiela. Wypowiedział się również na temat reklamy wyborczej, że 

głosem mieszkańców było między innymi to aby zakazać 

oplakatowywania miasta, bo to najbardziej zaśmieca miasto, krajobraz. 

Nadmienił, że skoro jako radni porządkujemy w pewien sposób system 

reklamy, to powinniśmy zacząć od siebie.  

Radny MATEUSZ SKARBEK – powiedział wprost, że ta uchwała kończy 

z chaosem reklamowym w przestrzeni publicznej, miasto Gdańsk już 

nigdy więcej nie będzie dawało zgody na to aby przestrzeń publiczna była 

zawłaszczana przez ludzi, którzy niejednokrotnie wykorzystują luki 

prawne do własnych interesów.  Od dnia wprowadzenia uchwały, 

mieszkańcy będą mieli wpływ na to jak wygląda ich miasto.  

Radny WOJCIECH STYBOR – wyjaśnił dlaczego tak długo była 

procedowana ta uchwała, wie o tym że ta uchwała uderza w interesy wielu 

firm i ludzi, ale cos trzeba zrobić i uporządkować miasto. Zadał pytanie 

dotyczące wyglądu reklamy na Hali Olivii.  

PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 

odpowiedział na temat reklamy dotyczącej Hali Oliwii, będzie ona możliwa 

tylko równoległe do elewacji, powiedział że nowa uchwała wyklucza 

reklamę ledową która jest obecnie.  

Radny ADAM NIERODA – powiedział, że to była bardzo ciężka praca, 

analizowaliśmy temat bardzo dokładnie, ponad połowa zgłoszonych uwag 

została uwzględniona w całości lub częściowo, była przygotowana 

ankieta, były konsultacje społeczne.  

Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – powiedziała, że nie trzeba 

wprowadzać estetyki miasta uchwałą, wystarczyło by tylko zwykłe 

zarządzenie. Nowa uchwała monopolizuje rynek reklamy, eliminuje 

drobnych przedsiębiorców, a preferuje bardzo nieliczne grono 

zamożnych, na to żeby istnieć w Gdańsku w branży reklamowej. 
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Radny JERZY MILEWSKI – mówił o kwestii zaufania w intencje Platformy 

Obywatelskiej, wygląda mu to na tanią hipokryzję pod słusznymi hasłami. 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady 

Miasta Gdańska, wspomniała o kolejnej zalecie powstania uchwały,  

a mianowicie uregulowania dotyczące ogrodzeń, cieszy się że Prezydent 

zdecydował się taki zakaz wprowadzić, gdyż nie można dłużej dopuszczać 

do gettoizacji mieszkańców Gdańska. 

PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, uzupełnił 

wypowiedź radnej Agnieszki Owczarczak dotyczącej słupów. 

Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – ogólnie stwierdził, że jest przeciwny 

tej uchwale i życie zweryfikuje co będzie dalej. 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – przypomniał, że prawdopodobnie ta 

uchwała wprowadzi rodzaj duopolu na rynku gdzie jednym silnym 

podmiotem będzie Gmina Miasta Gdańska a drugim będzie podmiot 

prywatny. 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – cieszy się również z poszerzenia 

uchwały o ogrodzenia, szpeci to krajobraz i przeszkadza w widoczności 

kierowcom. 

MICHAŁ SZYMAŃSKI – z-ca Dyrektora, Zarząd Dróg i Zieleni  

w Gdańsku, wyjaśnił tylko lekkie autopoprawki, które wynikły na ostatnią 

chwilę.  

Radna ŻANETA GERYK – zadała pytanie odnośnie reklam, które po 

wprowadzeniu uchwały, nadal będą wisiały bo nie mają właścicieli, kto 

weźmie na siebie koszty posprzątania tych reklam. 

PIOTR GRZELAK - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 

odpowiedział, że egzekucja jest zawsze wobec właściciela nieruchomości. 

 

Następnie radni przystąpili do głosowania 313 uwag złożonych do projektu 

uchwały, zawartych w załączniku nr 3.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pani 

Moniki M., ujętej w pkt 1 załącznika nr 3 do uchwały?   
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                                                       za    -      21   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Jacka M., ujętej w pkt 2 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

 

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Jacka M., ujętej w pkt 3 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Jacka M., ujętej w pkt 4 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Rafała M., ujętej w pkt 5 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Rafała M., ujętej w pkt 6 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Rafała M., ujętej w pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Rafała M., ujętej w pkt 8 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        9   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Rafała M., ujętej w pkt 9 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  



64 
 

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Rafała M., ujętej w pkt 10 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        7   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Rafała M., ujętej w pkt 11 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pani 

Iwony W., ujętej w pkt 12 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Krzysztofa G., ujętej w pkt 13 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Krzysztofa G., ujętej w pkt 14 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi pana 

Krzysztofa G., ujętej w pkt 15 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Aleksandra O., ujętej w pkt 16 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Aleksandra O., ujętej w pkt 17 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, pana 

Aleksandra O., ujętej w pkt 18 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        7   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

pani Natalii  O., ujętej w pkt 19 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

pana Pawła M., Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, ujętej w pkt 20 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

 

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
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      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

pana Pawła M., Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, ujętej w pkt 21 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 22 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        2 
      wstrzymało się   -        8   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 23 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 24 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        7   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 25 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 26 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                       

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 27 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        3 
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      wstrzymało się   -        7   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                                                

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, reprezentowanej przez Karola 

Spieglanin, ujętej w pkt 28 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                                                

Stowarzyszenia Biskupia Górka, reprezentowanej przez prezes 

Stowarzyszenia Krystynę Ejsmont, ujętej w pkt 29 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                       

Stowarzyszenia Biskupia Górka, reprezentowanej przez prezes 

Stowarzyszenia Krystynę Ejsmont, ujętej w pkt 30 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Stowarzyszenia Biskupia Górka, reprezentowanej przez prezes 

Stowarzyszenia Krystynę Ejsmont, ujętej w pkt 31 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Rady Dzielnicy Oliwa, reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady 

Andrzeja Osipów, ujętej w pkt 32 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Rady Dzielnicy Oliwa, reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady 

Andrzeja Osipów, ujętej w pkt 33 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 532                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 34 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 498                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 35 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

Zarządu Dzielnicy Jasień, ujętej w pkt 36 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        7    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

Zarządu Dzielnicy Jasień, ujętej w pkt 37 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        2 
      wstrzymało się   -        6    
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Dzielnicy Jasień, ujętej w pkt 38 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Dzielnicy Jasień, ujętej w pkt 39 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 480                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 40 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 480                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 40 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 480                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 41 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

     

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                         

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Grunwaldzkiej 480                      

w Gdańsku, reprezentowanej przez „ZBM i S-KA” A. Tutaj i Wspólnicy, 

ujętej w pkt 42 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 43 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
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      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 44 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 45 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 46 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 
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Edytę Korycką, ujętej w pkt 47 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 48 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                         

Torus sp. z o.o., reprezentowanej przez Dyr. Działu Planowania Inwestycji 

Edytę Korycką, ujętej w pkt 49 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, reprezentowanej Prokurentów: Sylwię 

Kałuża – Ruesta, Urszulę Flis, ujętej w pkt 50 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2    
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, reprezentowanej Prokurentów:                      

Sylwię Kałuża – Ruesta, Urszulę Flis, ujętej w pkt 51 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -      11 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, reprezentowanej Prokurentów:                      

Sylwię Kałuża – Ruesta, Urszulę Flis, ujętej w pkt 52 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                         

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, reprezentowanej Prokurentów:                      

Sylwię Kałuża – Ruesta, Urszulę Flis, ujętej w pkt 53 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A. , reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                         

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 54 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A. , reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                         

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 55 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A. , reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                         

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 56 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      20   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A. , w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska 

reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                                                 

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 57 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        6    
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A., reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                                                 

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 58 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ruch S. A., reprezentowanej przez członków zarządu Bogumiłę Rak                                                 

i Marka Podstawę, ujętej w pkt 59 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 60 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 61 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
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      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 62 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 63 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 64 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 65 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 66 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      18   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 67 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 68 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 69 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 70 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 71 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 72 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        8 
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      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                           

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 73 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                                                  

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 74 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                           

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 75 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                           
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Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 76 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 77 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 78 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 79 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        7      
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 80 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        3      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 81 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 82 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                            

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 
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Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 83 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        3      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                            

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 84 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      17   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        6      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                            

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 85 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 86 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1      
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 87 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 88 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 89 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        4      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  
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Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 90 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 91 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        5      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 92 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1      
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 93 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3      
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 94 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                      za    -      22  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4       
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 95 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6       
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  

Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 96 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        5       
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa Izby  
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Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 97 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4       
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 98 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4       
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez prezesa 

Izby  Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 99 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 100 załącznika nr 3 do uchwały?   

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 101 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 102 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                      za    -      20   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        4 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 103 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 
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Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 104 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi Izby 

Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 105 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, reprezentowanej przez Prezesa 

Izby, pana Lecha Kaczonia, ujętej w pkt 106 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o. reprezentowana przez Dyr. ds. 

Administracji i Promocji Agnieszkę Szlaska, ujętej w pkt 107 załącznika nr 

3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        6   
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               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy Clear 

Channel Poland Sp. z o.o. reprezentowana przez Dyr. ds. Administracji  

i Promocji Agnieszkę Szlaska, ujętej w pkt 108 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Clear Channel Poland Sp. z o.o. reprezentowana przez Dyr. ds. 

Administracji i Promocji Agnieszkę Szlaska, ujętej w pkt 109 załącznika nr 

3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi firmy 

Clear Channel Poland Sp. z o.o. reprezentowana przez Dyr. ds. 

Administracji i Promocji Agnieszkę Szlaska, ujętej w pkt 110 załącznika nr 

3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        1   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi firmy 

B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 111 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        4   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi firmy 

B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 112 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy B52 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka Zarządu 

Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 113 załącznika nr 

3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi firmy 

B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 114 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        5   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 115 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 116 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy B52 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka Zarządu 

Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 117 załącznika nr 

3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4   
        
               Rada Miasta Gdańska 
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 118 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        5   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 119 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

 

                                                       za    -      14   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 120 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

 

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 121 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        4   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                     

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 122 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        7   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 123 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 124 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      20   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3   
        
               Rada Miasta Gdańska 
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 125 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      17   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        6   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 126 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                                                

firmy B52 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Członka 

Zarządu Piotra Dylewicza i Marcina Lontkowskiego, ujętej w pkt 127 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        4   
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                                                

Andrzeja Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 128 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2   
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                       

Andrzeja Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 129 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        7    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Andrzeja Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 130 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      16   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Radna  AGNIESZKA OWCZARCZAK Wiceprzewodnicząca RMG 

Przejęła prowadzenie obrad sesji.  
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Andrzeja Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 131 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Andrzeja 

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer ujętej w pkt 132 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Andrzeja 

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 133 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        7    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Andrzeja 

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 134 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      18   
      przeciw    -       5  
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      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, Andrzeja 

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 135 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 136 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Zarządu Dzielnicy Jasień, ujętej w pkt 38 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 137 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 138 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi  

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 139 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        7    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 140 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        5 
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      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 141 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 142 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 143 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        6    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 144 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 145 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Magdziak, prezes zarządu Grupy Stroer, ujętej w pkt 146 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 147 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                       za    -      21   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        7    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy AMS 

S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego Wojciecha 

Zdanowicza ujętej w pkt 148 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 149 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 150 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        6 
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      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 151 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

   

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 152 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 153 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 154 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 155 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 156 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 157 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                       za    -      19   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 158 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 159 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 160 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1   
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 161 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 162 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 163 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 164 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 165 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 166 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 167 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  
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                                                      za    -      20   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 168 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 169 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 170 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 171 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 172 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 173 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 
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Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 174 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 175 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 176 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 177 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      23   
      przeciw    -        7 
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      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 178 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 179 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 180 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 181 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 182 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 183 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

   

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy AMS 

S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego Wojciecha 
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Zdanowicza, ujętej w pkt 184 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        3 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 185 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 186 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 187 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        7 
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      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 188 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 189 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 190 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    



117 
 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 191 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy AMS 

S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego Wojciecha 

Zdanowicza, ujętej w pkt 192 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                      za    -      21   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 193 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 
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Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 194 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 195 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 196 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 197 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        8 



119 
 

      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 198 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 199 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy AMS 

S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego Wojciecha 

Zdanowicza, ujętej w pkt 200 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      23   
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 201 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 202 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy AMS S.A., reprezentowanej przez Dyr. Oddziału Regionalnego 

Wojciecha Zdanowicza, ujętej w pkt 203 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                  

w pkt 204 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                    

w pkt 205 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, SIMPRO 

Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 206 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                    

w pkt 207 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, SIMPRO 

Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 208 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 209 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 210 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 211 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 212 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      23  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 213 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 214 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 215 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 216 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 217 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 218 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

SIMPRO Investmedia, reprezentowanej przez Macieja Czapran, ujętej                                       

w pkt 219 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 220 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 221 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 222 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 223 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 224 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 225 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 226 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 227 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Outdoor3miasto Sp. z o.o., reprezentowanej przez Skalski i Rybak radcy 

prawni, ujętej  w pkt 228 załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      17  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, DB LED 

Sp. z o.o., reprezentowanej przez prezesa zarządu Jakuba 

Bartoszewicza, ujętej  w pkt 229 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 230 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 231 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        0        
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 232 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 233  

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        6        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 234  

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 
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reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 235  

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej OIGRW 

reprezentowanej przez pełnomocnika Ewę Bawołek, ujętej  w pkt 236  

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      18  
      przeciw    -        5 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 237  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 238  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 239  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 240  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        3        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 241  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        6 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 242  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        8 
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      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,  Jet Line 

Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 243  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        5        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

Jet Line Sp. z o.o., reprezentowanej przez członka Zarządu Marcina 

Zaszewskiego, ujętej  w pkt 244  załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy? 

                                                       za    -      20  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 245  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 246  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 
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                                                       za    -      21  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 247  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 

  

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 248  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 

  

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        2        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 249  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      19  
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        5        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska,  ABZ 
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Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 250  załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      22  
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        4        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

ABZ Media, Artur Bogoryja-Zakrzewski, ujętej  w pkt 251  załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy? 

                                                       za    -      21  
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        1        
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi 

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 252 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 253 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 254 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 255 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 256 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      19   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu 

Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 257 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  
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                                                       za    -      20   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu 

Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 258 załącznika nr 3 do 

uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Reklama Pomorska Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa 

Zarządu Artura Bogoryja-Zakrzewskiego, ujętej w pkt 259 załącznika nr 3 

do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 260 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów z 

Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 261 załącznika 

nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 262 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 263 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  
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z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 264 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 265 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 266 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       3 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 267 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                         za    -      22   
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      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 268 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 269 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 270 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
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               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 271 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 272 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 273 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 274 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 275 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 276 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       3 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 277 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      22   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów  

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 278 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      21   
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 

z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 279 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20   
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Stroer Polska Sp. z o.o., reprezentowana przez Dyr. ds. Kontaktów 
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z Administracją Samorządową Tamarę Widerak, ujętej w pkt 280 

załącznika nr 3 do uchwały, którą procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 281 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 282 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 283 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      18 
      przeciw    -       8 
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      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi   

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu Martę 

Twerdochlib, ujętej w pkt 284 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 285 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 286 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
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                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Outdoor 3miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezes Zarządu 

Martę Twerdochlib, ujętej w pkt 287 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 288 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 289 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    
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Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 290 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       9 
      wstrzymało się   -        0    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 291 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 292 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 
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Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 293 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 294 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        1    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 295 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

   

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 296 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      21 



147 
 

      przeciw    -       7 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytała, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 297 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19 
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 298 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 299 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       5 
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      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 300 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 301 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      17 
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 302 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19 
      przeciw    -       6 
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      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 303 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19 
      przeciw    -       2 
      wstrzymało się   -        5    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 304 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, irmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 305 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       5 
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      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 306 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska , firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 307 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      19 
      przeciw    -       6 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 308 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       7 
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      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 309 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       4 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 310 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 311 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

                                                       za    -      21 
      przeciw    -       5 



152 
 

      wstrzymało się   -        3    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi  

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdańska, firmy 

Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert Zamorska 

& Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 312 załącznika nr 3 do uchwały, którą 

procedujemy?  

 

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       5 
      wstrzymało się   -        4    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Spytał, kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi                         

firmy Citiboard Media Sp. z o.o., reprezentowana przez bnt Neupert 

Zamorska & Partnerzy sp. j., ujętej w pkt 313 załącznika nr 3 do uchwały, 

którą procedujemy?  

                                                       za    -      20 
      przeciw    -       8 
      wstrzymało się   -        2    
        
               Rada Miasta Gdańska  
                     w głosowaniu nie uwzględniła uwagi    

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1502. 

 

                                                       za    -      22 
      przeciw    -       1 
      wstrzymało się   -        5    
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                                                       Rada Miasta Gdańska 

      w głosowaniu p r z y j ę ł a   

  

Uchwałę Nr XLVIII/1465/18 

Rady Miasta Gdańska 

 

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych,  

z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska 

z dnia 22 lutego 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

 

PUNKT 5 

 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 

I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 

 

 

Wykaz interpelacji RMG stanowi załącznik nr  41 do protokołu. 

Wykaz zapytań RMG stanowi załącznik nr  42 do protokołu. 
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PUNKT 6 

 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 

 

 

Brak. 

 

PUNKT 7 

 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

 

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady XLVIII sesji Rady Miasta Gdańska. 

 

Obrady zakończono o godzinie 17:40. 

 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

 

 

   

  

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

 


