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PROTOKÓŁ NR LVI/2018 
 

Z LVI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 roku 

w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku 

ul. Wały Jagiellońskie 1 

 

 
Początek obrad godz. 900 

 

 

W sesji na 33 udział wzięło 30 radnych, 
nieobecni:  

1. Piotr Czauderna; 
2. Anna Maria Kołakowska; 
3. Emilia Lodzińska. 

 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

Wpłynął wniosek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia  o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie petycji Partii Razem dotyczącej 
zwiększenia dostępności żłobków i przedszkoli w Mieście Gdańsku                                  
(druk 1724); 
 
                              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                              Beata Dunajewska – przewodnicząca K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia  
 

                         Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 

 
 

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych 
na działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1736); 
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                              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                              Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego  
 

                        Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 
 
 

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego  o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia 
opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Konrada Guderskiego, 
Kazimierza Leskiego, Władysława Czermińskiego, Jaworzniaków, Kazimierza 
Porębskiego, Aleksandra Dulin”a, Jerzego Świrskiego, Tomasza Edisona, Blaise’a 
Pascala, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, Roberta Fultona, Egiertowskiej, Czerskiej, 
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły kategorii drogi publicznej                                 
(druk 1737);    NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 
                          Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                          Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego  
 

 

Wpłynął wniosek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej  o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra  
w Gdańsku  (druk 1738);    NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 
                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                           Piotr Dzik – przewodniczący K. Polityki Gospodarczej i Morskiej  

 
 

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej  o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska    
(druk 1739);    NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 
                              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                              Kazimierz Koralewski – przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości  

 

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska  o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady Miasta Gdańska  

(druk 1740); 
 
                              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

      Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
            Sławomir Kiszkurno  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
   

                                   

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu społeczno - ekologicznego 
"Ekologiczna Rodzina" (druk 1716); 
 
 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady 
Miasta Gdańska komunikatu Prezydenta: 

„Podsumowanie działań Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie 
wdrażania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz korzyści wynikających ze 
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współpracy metropolitalnej”. Prezentację w formie multimedialnej przedstawi Michał 
Glaser – Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia-Sopot. 

Wpłynęły autopoprawki:  

 
- druk 1722 – pkt 4, ppkt 1 
- druk 1723 – pkt 4, ppkt 2 
- druk 1691 – pkt 4, ppkt 14 
- druk 1684 – pkt 4, ppkt 16 
- druk 1698 – pkt 4, ppkt 21 
- druk 1699 – pkt 4, ppkt 22 
- druk 1688 – pkt 4, ppkt 24 
- druk 1707 – pkt 4, ppkt 39 
- druk 1689 – pkt 4, ppkt 46 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji 

następujących  projektów: 

 
 
- w sprawie petycji Partii Razem dotyczącej zwiększenia dostępności 
żłobków i przedszkoli w Mieście Gdańsku (druk 1724); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 

Ten druk będzie w pkt 47. 
 
 
- w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na 
działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1736); 
 

za    -       27 
      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 48. 
 
 

- w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Konrada Guderskiego, 
Kazimierza Leskiego, Władysława Czermińskiego, Jaworzniaków, 
Kazimierza Porębskiego, Aleksandra Dulin”a, Jerzego Świrskiego, 
Tomasza Edisona, Blaise’a Pascala, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, 
Roberta Fultona, Egiertowskiej, Czerskiej, Kazimierza Wielkiego, 
Władysława Jagiełły kategorii drogi publicznej (druk 1737); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 10A. 
 
 
- w sprawie petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra  
w Gdańsku  (druk 1738); 
 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 17A. 
 
 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1739); 
 

za    -       28 
      przeciw    -         0 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
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       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 49. 
 
 
- w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady 
Miasta Gdańska (druk 1740); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 50. 
 
 
 
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: 
 

1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  
(druk 1722 + autopoprawka);   

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   
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2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2018 rok (druk 1723 + autopoprawka);   

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy 
audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego 
Gminy Miasta Gdańska (druk 1731); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Cmentarz Łostowicki - część wschodnia  
w mieście Gdańsku (druk 1681); 

 
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 Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy 
Fundamentowej w mieście Gdańsku (druk 1687); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel – Turek   – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
 

6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody - rejon ulicy 
Długa Grobla w mieście Gdańsku (druk 1676); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic 
Mamuszki i Goplańskiej w mieście Gdańsku (druk 1686); 

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

 
 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki 
Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku  
(druk 1682); 

 
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 Matarnia - Złota Karczma -  
w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku 
(druk 1685); 

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

 
 

10.  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (druk 1709); 

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

 
 

11.  w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów  
w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej 
Regulaminu (druk 1683); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska 
 Piotr Spyra – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska 

Alicja Bielińska-Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 
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12.  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na 
stałe obwody głosowania (druk 1733); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska 
Alicja Bielińska-Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 

 
 

13.  w sprawie  utworzenia na terenie Miasta Gdańska odrębnych 
obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady 
Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa  Pomorskiego oraz 
Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień  
21 października 2018 roku (druk 1734); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska 
Alicja Bielińska-Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 

 
 

14.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta  
(druk 1691 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

15.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy  
w latach 2017 - 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na budowę obiektu szkolnego w Kowalach (druk 1715); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Marcin Dawidowski   – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 

 
 

16.  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia Województwa 
Pomorskiego umowy przekazania powstałej infrastruktury  
w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa mostu zwodzonego na 
Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad 
rzeką Martwa Wisła w Gdańsku (druk 1684 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Marcin Dawidowski   – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
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17.  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Spółka z o.o. (druk 1717); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut  – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 
 

18.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gdańsku (druk 1718); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut  – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 
 

19. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława”  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1719); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut  – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 
 

20.  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Port Czystej Energii spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  
(druk 1720); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut  – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 
 

21.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 
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właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (druk 1698 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Sławomir Kiszkurno  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
 

22.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdańska (druk 1699 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Sławomir Kiszkurno  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
 

23.  w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu społeczno - 
ekologicznego "Ekologiczna Rodzina" (druk 1716);     ZDJĘTY 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Sławomir Kiszkurno  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
 

24.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku  
(druk 1688 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Małgorzata Niemkiewicz  – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 
 

25.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (druk 1692); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Izabela Chorzelska  – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

26. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 
źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia 
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planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 
własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 1690); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
      Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

27. 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 1693); 

 
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 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
(druk 1694); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

29. w sprawie wyłączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2  
z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33  
w Gdańsku (druk 1695); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

30. w sprawie likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2  
w Gdańsku (druk 1696); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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31. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1288/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie 
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - 
Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku (druk 1697); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

32. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Gustawa 
Morcinka w Gdańsku (druk 1700); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

33. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 20 w Gdańsku, w skład którego wchodzi 
jedynie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego  
i Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego w Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku (druk 1701); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

34. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 im. Adama Mickiewicza  
w Gdańsku (druk 1702); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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35. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa w Gdańsku (druk 1703); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

36. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1244/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. Wojska Polskiego  
w Gdańsku (druk 1704); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

37. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1245/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. Leonida Teligi  
w Gdańsku (druk 1705); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

38. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1267/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawowej nr 83 w Gdańsku (druk 1706); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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39. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1269/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof.. Jerzego Sampa w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa 
w Gdańsku (druk 1707 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

40. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1235/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. ks. 
Grzegorza Piramowicza w Gdańsku (druk 1708); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

41. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1248/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku (druk 1710); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

42. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1243/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Dzieci 
Zjednoczonej Europy w Gdańsku (druk 1711); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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43. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1250/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony 
Pogranicza w Gdańsku (druk 1712); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

44. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1263/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 79 w Gdańsku (druk 1713); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

45. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1265/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof.. Michała Siedleckiego  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 81 im. prof. 
Michała Siedleckiego w Gdańsku (druk 1714); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Kowalczuk  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
 Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
 

46. w sprawie podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm  
i Dzielnicę Orunia Górna (druk 1689 + autopoprawka). 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Adam Nieroda  – Wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej 

 
 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  
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6. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

7. Zakończenie obrad. 

 
 
 
 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk 
 
Przypomniał radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego oraz o dniu 
otwartym w Radzie Miasta. 
 
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

 
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, zaprosił na kolejny 
wykład z etyki solidarności na godzinę 17,  powiedział że będzie niezwykły 
gość – Reinhard Marx, Arcybiskup Monachium, przewodniczącego 
Episkopatu Niemiec, kardynała Kościoła Rzymskiego. Na godzinę 9:45 
dnia  31 sierpnia zaprosił na początek obywatelskich obchodów „sierpnia 
80 roku” przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, a na godzinę 16 zaprosił na 
Mszę Św. w Św. Brygidzie celebrowaną przez Arcybiskupa Gdańskiego. 
W tym samym czasie będzie pochód spod Sądu Okręgowego pod salę 
bhp na drodze do wolności, na poszczególnych stacjach ludzie sierpnia 
80 będą zabierali głos. Zaprosił również na 1 września na 4:45 na 
Westerplatte.  
 
PIOTR KOWALCZUK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
wypowiedział się na temat zainwestowanych funduszy na letnie kolonie  
i półkolonie dla biedniejszych dzieci oraz na temat celów oświatowych na 
nowy rok szkolny 2018 - 2019. Przedstawił prezentację między innymi na 
temat: projektów które wspierają i rozwijają mieszkańców Gdańska. 
Gdańsk od wielu lat zajmuje się też profilaktyką i przeciwdziałaniem 
uzależnieniom od alkoholu oraz narkotyków, jest też gdański program 
prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, jak również chorób 
psychicznych w każdym wieku, Gdańsk rozpoczął realizację programu 
wsparcia prokreacji. W prezentacji było również wspomniane  
o zwiększeniu budżetu na zapewnienie miejsc w domach pomocy 
społecznej oraz o zwiększeniu budżetu na usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania. Seniorzy są mocno narażeni na oszustwa oraz zadłużenia 
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i dlatego z myślą o nich uruchomiono gdański program bezpieczeństwa 
ekonomicznego i wsparcia zadłużonych. Dodano, że rozwój gdańszczan 
wymaga wysokiej jakości edukacji, wychowania i usług i opiekuńczych. 
Wspomniano o zwiększeniu budżetu na edukację.  
 
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, wypowiedział się 
na temat Pol Serwisu, dodał że kontrole bieżące należą wyłącznie do 
administracji rządowej czyli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, w kwestii zezwoleń na samo funkcjonowanie wydaje Urząd 
Marszałkowski. Pol Service dzierżawi grunt od Skarbu Państwa na 30 lat 
czyli do 2024 roku. Ewentualne konsekwencje kosztowe zamknięcia 
zakładu będzie ponosił Skarb Państwa. Prezydent Miasta Gdańsk 
odziedziczył umowę po zlikwidowaniu administracji rządowej szczebla 
powiatowego wraz z reformą w 1999 roku. Powiedział, że kilka lat temu 
miasto zaproponowało właścicielom Pol Service pomoc w zakresie 
zmiany lokalizacji nawet w czasie trwania umowy dzierżawy, ta propozycja 
niestety nie została podjęta, dlatego jest to dla miasta niewiarygodna 
jednostka gospodarcza.  
 
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – powiedział, że należałoby ustalić kwotę 
odszkodowania za zamknięcie zakładu. Dodał, że państwo powinno 
znaleźć fundusze na to by uratować zdrowie i życie mieszkańców. 
Skierował się do radnych z PO mówiąc, że cieszy się że oni również chcą 
zlikwidować zakład Pol Service, jak również skierował też kilka zdań do 
radnych z PIS.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – zadał pytanie do Prezydenta Miasta 
Gdańska, czy w okresie kiedy już Prezydent miał wpływ na umowę z Pol 
Service to czy była sytuacja w której miasto mogło nie przedłużyć umowy 
z Pol Service, jeśli była to jakie były argumenty za tym żeby ta umowę 
przedłużyć oraz drugie pytanie ile wynosi stawka dzierżawy tego terenu 
od miasta na rzecz Pol Service.  
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – skierowała swoją wypowiedź do 
radnego Łukasza Hamadyka, poprosiła by w obecnej sytuacji poruszać 
się w ramach prawa i faktu a nie kierować się w stronę populizmu. 
Zaapelowała by o jej los się nie troszczyć.  
 
WIESŁAW BIELAWEKI – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
odpowiedział radnemu Milewskiemu że grunt nie jest dzierżawiony od 
miasta tylko od Skarbu Państwa, jest to umowa kolokwialnie mówiąc 
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nierozwiązywalna. Umowa została tak skonstruowana że musi trwać 
przez te 30 lat.  
 
 
 
 

PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział że przez ostatnie 2 miesiące nie było obrad Rady 
Miasta Gdańska ale były obrady Sejmu i Senatu, podczas których sejm 
przyjął ustawę dotyczącą jednej z gmin która zbankrutowała, natomiast pod 
przykryciem tej ustawy wprowadził przepisy dotyczące samorządów w całej 
Polsce. Dodał, że kadencja obecnej Rady Miasta Gdańska trwa do 16 
listopada, dopiero po tym terminie w ciągu tygodnia zostanie zaślubowana 
nowa Rada Miasta Gdańska.  Zwrócił się do Przewodniczącego w imieniu 
wszystkich radnych z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej uroczystej sesji  
w okolicach 11 listopada, w której obecna Rada Miasta Gdańska jak i nowo 
wybrana będzie mogła uhonorować ten dzień, uhonorować tą rocznicę.   
 
   
 

 
PUNKT 4 

 
 

 UCHWAŁY 
 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1722 + autopoprawka);   

 

EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1722 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
  
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1722. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        7 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVI/1624/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1723 + autopoprawka); 

 
EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1723 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – podziękowała za zwiększenie kwoty  na 
wymianę windy w budynku na Dyrekcyjnej oraz upewniła się że w tym 
budżecie jest przeznaczona również kwota na odwodnienie podwórka na 
Stogach.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał o autopoprawkę dotyczącą 
zamiany gruntu z firmą Moderna. Poprosił o przedstawienie informacji tej 
transakcji oraz podanie dlaczego z takimi kontrahentami Gmina Miasta 
Gdańsk ponownie w trybie bez przetargowym kontynuuje współpracę.  
  
WIESŁAW BIELAWSKI – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział że 
umowa która dotyczyła transakcji w Oliwie a później kwestia odtworzenia 
budynku była uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Efekt 
jest taki, że zrekonstruowano ten obiekt w zgodzie ze sztuką 
konserwatorską. Kwestia zamiany odbyła się w trybie bezprzetargowym jak 
szereg wiele innych zamian w ramach których miasto uzyskało blisko 900 
mieszkań, to tryb dość powszechnie używany.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał dlaczego ta autopoprawka jest 
wycofywana.  
 
WIESŁAW BIELAWSKI – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział 
że rekonstrukcja jest też jedną z form ochrony zabytków.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, wypowiedział się   
w sprawie wycofania autopoprawki, powiedział że sprawa dotyczy budynku 
który znalazł się na liście z uwagi na zły stan techniczny nieopłacalnego 
remontu w 1997 roku. Od tego czasu jest prowadzony proces wysiedlania 
rodzin z tego budynku, na chwilę obecną została jedna osoba bez tytułu 
prawnego.  
 
Radna DOROTA DUDEK – powiedziała, że bardzo się cieszy z projektu 
złożonego 3 lata temu, który zaproponowała tzn. z zamontowania 
biletomatów w autobusach.  
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PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział że 
biletomaty to jest pilotaż prowadzony we współpracy firmy Mennica, jest to 
pilotaż przed wdrożeniem biletu metropolitalnego.  
 
Radna DOROTA DUDEK – poprosiła Prezydenta o zapoznanie się ze 
złożoną interpelacją oraz z odpowiedzią w 2015 roku, dodała że interpelacja 
została odrzucona i nie było mowy na temat prowadzonych już w tym temacie 
rozmów.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1723. 
 

Za    -      21 
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVI/1625/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2018 rok  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy 
audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy 
Miasta Gdańska (druk 1731); 

 

EMILIA KOSIŃSKA - Zastępca Skarbnika Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1731 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
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Komisja wiodąca: K. Rewizyjna – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

                           
  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1731. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVI/1626/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy 

audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy 
Miasta Gdańska  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Cmentarz Łostowicki - część wschodnia w mieście Gdańsku 
(druk 1681); 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1681 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

że plan był wyłożony dwukrotnie do publicznego wglądu, po pierwszym 

wyłożeniu do publicznego wglądu, wpłynęło 1 pismo z 3 uwagami. Po 

drugim wyłożeniu uwag nie wniesiono.  Propozycję rozpatrzenia tych 

uwag przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 6 do projektu 

uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli   
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możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym im 

drogą elektroniczną.  

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

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny MAREK BUMBLIS – spytał się Pani Dyrektor na ile lat są 
zabezpieczone powierzchnie grzebalne zgodnie z wyzwaniami które czekają 
miasto Gdańsk, chodzi o rezerwę terenu i aktualny potencjał cmentarzy. 
 
 

EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że tym tematem zajmuje się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,  
w dokumencie  studialnym są wskazane miejsca istniejących cmentarzy 
które są przeznaczone pod rozbudowę.    
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Cmentarz Łostowicki - część wschodnia w mieście 
Gdańsku (druk 1681) i wniesionych do projektu planu uwag. 
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 
 

 
Za    -      24 

      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVI/1627/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Cmentarz Łostowicki - część wschodnia w mieście 
Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 



24 

 

 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej  
w mieście Gdańsku (druk 1687); 
 
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały nr 1687 z uzasadnieniem. Poinformowała, 

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

mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym 

im drogą elektroniczną.  

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

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – spytał się Pani Dyrektor  
o poprowadzenie drogi publicznej, czy trzeba by było wyodrębnić kawałek 
terenu.  
 
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że na etapie przystąpienia Rada Dzielnicy postulowała aby 
objąć granicami znacznie większy obszar, powiedziała że obecnie droga 
wydzielona w tych parametrach jest możliwa do poprawy nawierzchni, do 
realizacji pełnego wyposażenia tej drogi.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej  
w mieście Gdańsku (druk 1687). Przewodniczący poddał uchwałę pod 
głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 
 

 
Za    -      19 
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      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        6 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVI/1628/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej  
w mieście Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 
 
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody - rejon ulicy Długa Grobla 
w mieście Gdańsku (druk 1676); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1676 zgodnie z uzasadnieniem. Rada 
Dzielnicy nie złożyła żadnych wniosków. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 
                         

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1676. 
 

Za    -      25 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVI/1629/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody - rejon ulicy Długa 
Grobla w mieście Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki  
i Goplańskiej w mieście Gdańsku (druk 1686); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1686 zgodnie z uzasadnieniem. Rada 
Dzielnicy nie przedstawiła stanowiska. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie odnośnie parametrów 
tego planu, a mianowicie spytał się czy zostanie zachowana zabudowa 
jednorodzinna czy planowane jest też wprowadzenie większej zabudowy. 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odpowiedziała że będzie utrzymany charakter jaki jest w sąsiedztwie, 
zabudowa jednorodzinna.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK -  dopytał jeszcze o kwestie 
odwodnienia tego terenu.  
 
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że w planie miejscowym będą stosowne zapisy po analizach 
między innymi zlewni.  
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1686. 
 

Za    -      26 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
       w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1630/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki  
i Goplańskiej w mieście Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo 
rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku (druk 1682); 

 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1682 zgodnie z uzasadnieniem. Rada 
Dzielnicy nie przedstawiła stanowiska. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 
                   

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1682. 
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Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1631/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo 
rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

9) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - Złota Karczma - w rejonie 
przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku (druk 1685); 

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1685 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, zapytał jakie są koszty odstąpienia od tego planu jeśli 
zostały poczynione jakieś nakłady sił i środków.  
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że na chwilę obecną na tych terenach się nic nie wykonało, 
są to ogrody działkowe, jedynie powiedziała by uporządkować tą sytuację 
ze względów formalnych, dlatego też to odstąpienie, dalsze procedowanie 
jest niemożliwe ze względu na sprzeczność ze studium.   
 



29 

 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, poprosił o doprecyzowanie jakie były nakłady czyli 
płace, pracownicy delegowani do praw badawczych, analiz.  
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
wspomniała że Biuro Rozwoju Gdańska rocznie proceduje ok 80 planów, 
oprócz tego wykonuje wiele analiz, opracowań studialnych, współpracuje 
z innymi jednostkami miejskimi, wykonuje inne zlecone przez Prezydenta 
rzeczy, powiedziała że trudno określić jaki jest koszt procedowania 
jednego planu, dodała że radni uchwalają budżet i dokładnie wiadomo jaki 
jest koszt przydzielony na funkcjonowanie biura.  
 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Gdańska, dopytała jeszcze Panią Dyrektor w temacie 
pochówków, a dokładnie czy na 6 lat starczy miejsca na pochówki tylko 
na cmentarzu łostowickim czy w ogóle na wszystkich miejscach 
pochówków które są zaplanowane.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że nic takiego nie wspomniała że na 6 lat, od nowa 
przedstawiła prezentacje na temat cmentarzy, na temat analiz, na temat 
zapotrzebowania na pochówek do 2045 roku.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał na temat przeznaczenia 
tego terenu pod usługi, czy to będzie ponowne przystąpienie do planu  
i ewentualna opcja rozszerzenie centrum handlowego na ogródki 
działkowe, kolejna sprawa dopytał do kiedy ogródki działkowe mają 
dzierżawę.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że zgodnie ze studium teren ten jest przeznaczony pod cele 
usługowe, ogródki działkowe mają dzierżawę do 2034 lub do 2039 roku, 
powiedziała że na chwilę obecną nie mają planu na to, zaobserwują  
w późniejszych latach czy będą wpływały z tego obszaru wnioski.  
 
Radna BEATA DUNAJEWSKA – dopytała o plan który jest  
w uzgodnieniach, dokładnie plan rozwoju cmentarza czy dotyczy Nowego 
Portu czy jakieś innej dzielnicy.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
powiedziała że dotyczy dzielnicy południe, dodała że w Nowym Porcie jest 
obowiązujący plan miejscowy, który granicami obejmuje istniejący 
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cmentarz oraz przewiduje niewielki fragment na jego poszerzenie na 
pochówki indywidualne lub kolumbaria. 
 
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1685. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1632/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Matarnia - Złota Karczma - w rejonie 
przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

10) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(druk 1709); 

 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1709 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 

 
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1709. 
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Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1633/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

10A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Konrada Guderskiego, 
Kazimierza Leskiego, Władysława Czermińskiego, Jaworzniaków, 
Kazimierza Porębskiego, Aleksandra Dulin”a, Jerzego Świrskiego, 
Tomasza Edisona, Blaise’a Pascala, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, 
Roberta Fultona, Egiertowskiej, Czerskiej, Kazimierza Wielkiego, 
Władysława Jagiełły kategorii drogi publicznej (druk 1737); 

 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – przewodnicząca  
K. Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1737 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Prezydent Miasta Gdańska -  nie wniósł uwag 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1737. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1634/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Konrada Guderskiego, 
Kazimierza Leskiego, Władysława Czermińskiego, Jaworzniaków, 
Kazimierza Porębskiego, Aleksandra Dulin”a, Jerzego Świrskiego, 

Tomasza Edisona, Blaise’a Pascala, Alfreda Nobla, Aleksandra Volty, 
Roberta Fultona, Egiertowskiej, Czerskiej, Kazimierza Wielkiego, 

Władysława Jagiełły kategorii drogi publicznej  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

11) w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach 
Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej Regulaminu (druk 1683); 

 
DANUTA JANCZAREK  – Sekretarz Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1683 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1683. 
 

Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVI/1635/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach 

Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej Regulaminu  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe 
obwody głosowania (druk 1733); 

 
DANUTA JANCZAREK  – Sekretarz Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1733 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1733. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1636/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe 

obwody głosowania  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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13) w sprawie  utworzenia na terenie Miasta Gdańska odrębnych 
obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta 
Gdańska, Sejmiku Województwa  Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta 
Gdańska zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (druk 1734); 

 
DANUTA JANCZAREK  – Sekretarz Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1734 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1734. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1637/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie  utworzenia na terenie Miasta Gdańska odrębnych obwodów 
głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, 
Sejmiku Województwa  Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta  
(druk 1691 + autopoprawka); 
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BARBARA FRYDRYCH  – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1691 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1691. 
 

Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1638/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia 
wspólnej polityki kulturalnej Miasta  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 
2017 - 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę 
obiektu szkolnego w Kowalach (druk 1715); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1715 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
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Komisja wiodąca:       K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                                 K. Edukacji – pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1715. 
 

Za    -      25 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1639/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach  
2017 - 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę 

obiektu szkolnego w Kowalach  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

16) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia Województwa 
Pomorskiego umowy przekazania powstałej infrastruktury w ramach 
przedsięwzięcia pn. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę 
Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad rzeką Martwa Wisła 
w Gdańsku (druk 1684 + autopoprawka); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1684 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1684. 
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Za    -      27 

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

Uchwałę Nr LVI/1640/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia Województwa 

Pomorskiego umowy przekazania powstałej infrastruktury w ramach 
przedsięwzięcia pn. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę 

Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad rzeką Martwa 
Wisła w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

17) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod 
firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.  
(druk 1717); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1717 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1717. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        7 
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      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1641/18 
Rady Miasta Gdańska 

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

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

17A) w sprawie petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra  
w Gdańsku  (druk 1738); 

 

PIOTR DZIK – przewodniczący K. Polityki Gosp. i Morskiej 
Przedstawił projekt uchwały druk 1738 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1738. 
 

Za    -      14 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      13 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1642/18 
Rady Miasta Gdańska 
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w sprawie petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra  

w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

18) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 
InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gdańsku (druk 1718); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska.  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1718 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, doprecyzował wypowiedź Pani Prezydent, że to nie są 
nowe środki tylko przesunięte z roku 2019 na rok 2018 czyli 
przyspieszenie prac. 
 
 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
podziękowała za dopowiedzenie oraz powiedziała że ma nadzieje że ten 
temat nie będzie u nikogo budził sporów.  
 
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1718. 
 

Za    -      18 
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVI/1642/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 

objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 
InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod 
firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”  Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1719); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1719 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1719. 
 

Za    -      26 
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1644/18 
Rady Miasta Gdańska 
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w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej 
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Port Czystej Energii spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1720); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1720 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

                   K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1720. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        8 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1645/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki Port Czystej Energii spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
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Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 1698 + autopoprawka); 

 
SŁAWOMIR KISZKURNO  – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Przedstawił projekt uchwały druk 1698 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:     K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1698. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1646/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 



43 

 

 

22) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska  
(druk 1699 + autopoprawka); 

 
SŁAWOMIR KISZKURNO  – Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej  
Przedstawił projekt uchwały druk 1699 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:     K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
   

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1699. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1647/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

23) w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu społeczno - 
ekologicznego "Ekologiczna Rodzina" (druk 1716);     ZDJĘTY 
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24) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku (druk 1688 + autopoprawka); 

 
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ – Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 

Przedstawiła projekt uchwały nr 1688 z uzasadnieniem. 

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

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1688. 
 

Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1648/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

25) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2018 (druk 1692); 
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IZABELA CHORZELSKA – z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 

Przedstawiła projekt uchwały nr 1692 z uzasadnieniem. 

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

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

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1692. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1649/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Gdańska na rok 2018  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

26) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 
źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla 
wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek 
budżetowych (druk 1690); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1690 z uzasadnieniem.  



46 

 

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

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

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1690. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1650/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł 

dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych 

dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych 
jednostek budżetowych  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

27) 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 1693); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1693 z uzasadnieniem.  
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1693. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1651/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
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 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

28) 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 1694); 

 

GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1694 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1694. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1652/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
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 30 sierpnia 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 
 
29) w sprawie wyłączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 z Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku  
(druk 1695); 
 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1695 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1695. 
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Za    -      25 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        5 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1653/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyłączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 z Zespołu 

Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 
 
 
30) w sprawie likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku 
(druk 1696); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1696 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1696. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -      10 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1654/18 
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Rady Miasta Gdańska 
 

w sprawie likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 
 
 

31) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1288/17  
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku,  
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia 
Kaszubsko - Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Gdańsku (druk 1697); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1697 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1697. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1655/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1288/17  

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku,  
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w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. 
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha 

Bądkowskiego  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 
 

 
32) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 
im. Gustawa Morcinka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku (druk 1700); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1700 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1700. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1656/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
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Podstawową  
nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 
 
 
33) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  
nr 20 w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum nr 27 im. Mariusza Zaruskiego  
w Szkołę Podstawową nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku  
(druk 1701); 
 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1701 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1701. 
 

Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1657/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  
nr 20 w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum nr 27 im. Mariusza 
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Zaruskiego  
w Szkołę Podstawową nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 
 
 
34) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 44 
im. Adama Mickiewicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku (druk 1702); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1702 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1702. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1658/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową  

nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 
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Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 
 
 
35) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku (druk 1703); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1703 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1703. 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1659/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 
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36)  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1244/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska 
Polskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. Wojska 
Polskiego w Gdańsku (druk 1704); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1704 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1704. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1660/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1244/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska 
Polskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. 

Wojska Polskiego w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 
 
 
37) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1245/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida 
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Teligi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. 
Leonida Teligi w Gdańsku (druk 1705); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1705 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1705. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1661/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1245/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. 

Leonida Teligi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. 
kpt. Leonida Teligi w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 
 
 
38) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1267/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawowej nr 83 w Gdańsku (druk 1706); 
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GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1706 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1706. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1662/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1267/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawowej nr 83 w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 
 
 
39) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17  
 dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof.. 
Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. 
Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku (druk 1707 + autopoprawka); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1707 z uzasadnieniem.  
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1707. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1663/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17  

 dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof.. 

Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. 
Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 
 
 
40) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1235/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. 
Grzegorza Piramowicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku (druk 1708); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1708 z uzasadnieniem.  

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

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1708. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1664/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1235/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. 

Grzegorza Piramowicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 
 
 
41) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1248/17  
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku (druk 1710); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1710 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1710. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1665/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1248/17  

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte  

w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 
 
 
42) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1243/17  
z dnia 26 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci 
Zjednoczonej Europy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku (druk 1711); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1711 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1711. 
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Za    -      30 

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

Uchwałę Nr LVI/1666/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1243/17  

z dnia 26 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci 
Zjednoczonej Europy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 
 
 
43) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1250/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej 
Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 
w Gdańsku (druk 1712); 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1712 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1712. 
 

Za    -      29 
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      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1667/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1250/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 47 im. 

Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Kaszubskiej Brygady Wojsk 

Ochrony Pogranicza w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 
 
 
44) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1263/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 79 w Gdańsku (druk 1713); 
 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1713 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1713. 
 

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 LVI/1668/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1263/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 79 w Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 
 
 
45) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1265/17  
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof.. 
Michała Siedleckiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku (druk 1714); 
 
 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego 
Przedstawił projekt uchwały nr 1714 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Edukacji – pozytywna 
                                  
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1714. 
 

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

Uchwałę Nr LVI/1669/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1265/17  

z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof.. 

Michała Siedleckiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku  

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 
 
 
46) w sprawie podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę 
Orunia Górna (druk 1689 + autopoprawka); 
 
ADAM NIERODA - Wiceprzewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1689 z uzasadnieniem.  

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

Komisja wiodąca:       K. Samorządu i Ładu Publicznego– pozytywna 
     
Prezydent Miasta Gdańska – podtrzymuje stanowisko zawarte w Raporcie  
z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu podziału Dzielnicy Chełm 
na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna. Raport został przekazany w dniu 19 stycznia 
2018 r.                              

 

Radny MATEUSZ SKARBEK – powiedział że ta zmiana umożliwi większą 
identyfikację mieszkańców z miejscem ze swoją dzielnicą, umożliwi większą 
identyfikację, wpływ na budżet.  
 

ADAM NIERODA - Wiceprzewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, podziękował za głos, dodał że Orunia Górna od dawna 
spełnia wymogi jakie stoją przed każdą dzielnicą, jak najbardziej nadaje się 
infrastrukturalnie żeby być oddzielnym organizmem. 
 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1689. 
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Za    -      25 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1670/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę 

Orunia Górna – Gdańsk Południe  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 
 
 

47) w sprawie petycji Partii Razem dotyczącej zwiększenia dostępności 
żłobków i przedszkoli w Mieście Gdańsku (druk 1724); 
 
BEATA DUNAJEWSKA - przewodnicząca K. Spraw Społecznych  
i Ochrony Zdrowia 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1724 z uzasadnieniem.  

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

Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag                              
 
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1724. 
 
 

Za    -      16 
      przeciw    -        4 
      wstrzymało się   -        6 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVI/1671/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie petycji Partii Razem dotyczącej zwiększenia dostępności 

żłobków i przedszkoli w Mieście Gdańsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. 
 
 
48) w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na 
działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1736); 
 
ANNA WIRSKA - przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1736 z uzasadnieniem.  

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

Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag                              
 

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział że na pewno przyszła kadencja musi w temacie 
rad dzielnic coś zmienić, zarówno pod względem finansowym, pod 
względem kompetencji i co do wpływu rad dzielnic na działania Rady Miasta 
i Urzędu Miejskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Złożył wniosek 
formalny o odesłanie druku do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego celem 
przeanalizowania podniesienia stawki bazowej trzykrotnie  
i zagwarantowania takiej sumy w budżecie 2019 roku na funkcjonowanie rad 
dzielnic.  
 
 

Radna BEATA DUNAJEWSKA – poparła wniosek poprzednika o odesłanie  
druku do komisji, postulowała o to żeby zastanowić się nad w ogóle 
funkcjonowaniem rad dzielnic i decyzje podjąć w miarę rozsądnie.  
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, poparł całkowicie wypowiedź poprzedniczki że podwyżka to 
nie wszystko, dodał że druk dotyczy stawki bazowej dlatego tylko ten aspekt 
jest omawiany.  
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
odesłaniem projektu uchwały druk 1736 do Komisji Samorządu i Ładu 
Publicznego. 
 
 

Za    -      28 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu odesłała do Komisji 
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 
 
 

49) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1739); 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1739 z uzasadnieniem.  

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

Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag                              

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1739. 
 
 

Za    -      29 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVI/1672/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Gdańska  
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z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. 
 
 
50) w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady 
Miasta Gdańska (druk 1740); 
 
GRAŻYNA NIEMCZYŃSKA - PLICHTA – radca prawny w Zarządzie 
Dróg i Zieleni w Gdańsku 
Przedstawiła projekt uchwały nr 1740 z uzasadnieniem.  

 

PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
właściwym organem który podejmuje decyzję jest Rada Miasta, która 
może też wstrzymać wykonanie tej uchwały. Ryzyko jest tylko takie że 
będzie bezczynność ze strony Rady Miasta Gdańska. 

 

GRAŻYNA NIEMCZYŃSKA - PLICHTA – radca prawny w Zarządzie 
Dróg i Zieleni w Gdańsku, dodała tylko że pierwotna uchwała wchodzi  
w życie po 30 dniach od ogłoszenia czyli 29 września, powiedziała że do 
tego terminu może nastąpić również wstrzymanie tej uchwały przez Sąd 
Administracyjny.  

 

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział że rozumie zarzut bezczynności ale skoro 
projekt wpłynął dzień wcześniej o godzinie 15, dodał że jest zszokowany 
trybem, nie rozumie dlaczego są podstawieni pod ścianą i w dniu 
dzisiejszym pozytywnie zagłosować, a dlaczego nie można przełożyć tego 
projektu na kolejne posiedzenie Rady.  

   
 

PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, doprecyzował 
mówiąc że gdy jeśli nie uda się podjąć decyzji na tej sesji to będzie trzeba 
przed 29 września zwołać sesję nadzwyczajną. Przeprosił za tryb zgłoszenia 
uchwały.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – zwrócił uwagę że rada powinna głosować nad 
istotą sprawy czyli nad wejściem w życie uchwały a nie filozofować 
szczegółów proceduralnych. Dla mieszkańców jest istotne czy ta regulacja 
będzie działać czy nie. 
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Radny PIOTR DZIK – powiedział, że na poprzedniej sesji RMG pytał się 
Pana Prezydenta od kiedy wchodzi w życie podjęta uchwała, Prezydent 
odpowiedział że 1 września, to teraz inna data.   
 
GRAŻYNA NIEMCZYŃSKA - PLICHTA – radca prawny w Zarządzie Dróg 
i Zieleni w Gdańsku, powtórzyła jeszcze raz że pierwotna uchwała  
i stawkach i cenach wchodzi w życie 29 września czyli 60 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że 
przepisy mogą wejść ale nie muszą, są dwa możliwe sposoby na 
wstrzymanie wejścia w życie uchwały, po pierwsze organ którym jest Rada 
Miasta Gdańska może wstrzymać wejście w życie uchwały ze względu na to 
że jest skarga, po drugie może zostać wstrzymana przez  Wojewódzki Sąd 
Administracyjny. 
 
Radny PIOTR DZIK – dopytał czy druk który ma zostać przegłosowany 
zabezpiecza przed jedną z opcji zablokowania uchwały poprzedniej.  
 
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, doprecyzował, że 
podejmowany druk zabezpiecza Radę przed oskarżeniem, że Rada Miasta 
była bezczynna w związku ze złożoną skargą, która zawierała wniosek  
o wstrzymanie tej uchwały, Rada Miasta ma obowiązek zgodnie z opinią Pani 
Mecenas wykazać się czynnością wobec tej uchwały.  
 

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, podsumował wypowiedzi poprzedników mówiąc, że albo 
uchwała zostanie podjęta na obecnej sesji albo musi być zwołana 
dodatkowa sesja nadzwyczajna we wrześniu przed 29 września.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1740. 
 
 

Za    -      26 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVI/1673/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady 

Miasta Gdańska  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 
 

PUNKT 5 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

 
 
 Załączniki nr 54 i 55 do niniejszego protokołu.  

 
Radny ŁUKASZ HAMADYK -  zadał pytanie Przewodniczącemu PIS 
radnemu Kazimierzowi Koralewskiemu jak wygląda jego sprawa  
w sprawie ataku hakerskiego, a jeśli okaże się że ataku hakerskiego nie 
było to czy radny Koralewski złoży mandat, jakie kroki podejmie sam do 
siebie. Powiedział, że jest taki paragraf, który mówi że jeśli ktoś kto 
zawiadamia o przestępstwie którego nie było może zostać poddany karze 
2 lat.  
 
Radny JERZY MILEWSKI – zadał Prezydentowi pytanie czy ma trudności 
w zarządzaniu swoim czasem że przychodzi na początek sesji a później 
znika. Czy tak w praktyce wygląda standard demokracji lokalnej 
promowany przez Prezydenta Adamowicza. Dodał, że wypadało by 
chociaż sprawiać pozory że Prezydent darzy Radę Miasta szacunkiem. 
Poprosił o wytłumaczenie dlaczego Prezydent nie jest obecny. Kolejne 
pytanie na które do tej pory nie uzyskał odpowiedzi, a mianowicie czy 
Prezydent kiedykolwiek podpisywał jakieś aneksy z Pol Service a jeśli tak 
to czy one zmieniały wcześniejsze warunki umowy.  
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ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, 
powiedziała, że różnicą bycia radnym a Prezydentem jest taka, że Prezydent 
nie ma obowiązku uczestniczenia w sesjach, tylko ma obowiązek 
zarządzania miastem a obowiązkiem bycia radnym jest to że radny musi 
uczestniczyć w komisjach na których jest się członkiem i sesjach Rady 
Miasta. Żadne przepisy nie mówią o tym że Prezydent Miasta musi być 
obecny na sesji. Gdańsk mógłby być przykładem dla innych miast, bo 
współpraca między zarządem miasta, Prezydentem, zastępcami, Panią 
Sekretarz oraz Panią Skarbnik a radnymi jest bez zarzutów. Wytknęła 
radnemu, że to on nie przychodzi na komisje i na część sesji.  
 
 
Radny JERZY MILEWSKI – powiedział, że się nie zawiódł, Państwo z PO 
odpowiadają na pytanie w taki sposób że nie odpowiadają i jeszcze wykazują 
się arogancją.  
 
 
Radna BEATA WIERZBA – życzyła wszystkim uczniom, dyrektorom, 
nauczycielom, rodzicom wszystkiego dobrego z okazji nowego roku 
szkolnego.  
 
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – nawiązując do poprzedniej swojej 
wypowiedzi zapytał radnego Koralewskiego dlaczego pustym śmiechem 
zbywa zadane mu wcześniej pytanie. Powtórzył pytanie czy radny 
zawiadomił o przestępstwie którego nie było, czy komputer został 
zaatakowany przez hakerów.  
 
 
 

PUNKT 6 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
 
 
 
 

PUNKT 7 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady LVI sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 12:00. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

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


