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PROTOKÓŁ NR LIX/2018 
 

Z LIX sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 8 listopada 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. Piotr Walentynowicz. 

 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 

 
Porządek obrad: 
 
 
1. Sprawy regulaminowe 

 otwarcie sesji; 
 
 

2. Komunikaty: 

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska 
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3.Oświadczenia Klubów Radnych; 
 
4. Wykład prof. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego - „Pomorskie drogi                           
do Niepodległej – kilka refleksji i wniosków. 
 
5. Oświadczenie Rady Miasta Gdańska podjęte w związku ze stuleciem 
odzyskania niepodległości. 
 

6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

7. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

8. Zakończenie obrad. 

 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 
 

Przewodniczący ogłosił, że jest to sesja uroczysta, Radni są  
w togach, jest to sesja poświęcona stuleciu niepodległości.  Przywitał 
wszystkich przybyłych, panie posłanki, panią poseł Małgorzatę Chmiel 
oraz  Ewę Lieder, Pana Prezydenta Miasta Gdańska, jego zastępców, 
Panią Sekretarz oraz Panią Skarbnik oraz radnych wybranych do nowej 
kadencji.   

 
 
 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk 
 
Poinformował, że w dniu 19 listopada 2018 roku odbędzie się sesja 
inauguracyjna Rady Miasta Gdańska, w Sali Wety Ratusza Głównego 
Miasta o godz. 12. Dla chętnych o godzinie 11 odbędzie się w Kaplicy 
Królewskiej nabożeństwo. Dodał, że do Rady Miasta Gdańska została 
przekazana informacja Prezydenta Miasta Gdańska o złożonych 
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oświadczeniach majątkowych za 2017 rok przez osoby zobowiązane  
ustawowo, które znajduje się do wglądu w pokoju 207. Dodał, że po sesji 
tradycyjnie jak po każdej mijającej kadencji będzie zrobione ostatnie 
zdjęcie. Powiedział o Paradzie Niepodległości, prosił by radni się wstawili 
o godzinie 9:15 w togach  przy piekarni Pellowskiego.  
Poprosił Panią Magdalenę Theus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
która opowiedziała o akcji „Każdy może pomóc”, a dokładnie o pomocy 
potrzebującym dzieciom.  
 

 
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, wypowiedział się 
na temat setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz 
zaprosił na otwarcie 10 listopada do użytku mostu na Wyspę 
Sobieszewską, który będzie miał imię niepodległości.  
 
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
 
 

PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że bardzo się cieszy że ta sesja, która jest  
w przededniu święta setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jest sesją 
która łączy. To jest gdańska tradycja, że jest jeden marsz co łączy wszystkie 
środowiska mieszkańców Gdańska, oddala bieżące spory polityczne. Dodał, 
że taka jest właśnie ta sesja, uroczysta, wspólnie z Przewodniczącym PIS 
zostało napisane oświadczenie i cieszy się że wspólnie można świętować 
setną rocznicę odzyskania niepodległości. Zaapelował, aby w takich 
specjalnych sytuacjach Radni Miasta starej i nowej kadencji mogli świętować 
wspólnie, pójść ramię w ramię, dodał że tego oczekują mieszkańcy od 
radnych, żeby takie święta łączyły a nie dzieliły.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział że ta setna rocznica naszego kochanego 
miasta skłania do refleksji. Ważne jest świadectwo dla młodych mieszczan 
gdańskich troski o dobro mieszkańców, że warto toczyć spory, odróżniać 
dobro od zła na forum Rady Miasta Gdańska bo do tego została ona 
powołana. Dodał, że dziś mamy szczęście że jesteśmy miastem 
tolerancyjnym, miastem w którym panuje pluralizm polityczny, wolność.  
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I w duchy tej wolności mieszkańcy chcą się spierać o naszą przyszłość,  
o przyszłość naszych mieszkańców i sądzi że ta rocznica odzyskania 
niepodległości jest tą chwilą refleksji, zadumy jaka ta przyszłość będzie.  
Podziękował obecnej kadencji za poziom na którym toczone były spory 
jak również zaapelował do radnych nowej kadencji by sprostali nowemu 
wyzwaniu.  
 
 

 
PUNKT 4 

 
 

Wykład prof. Cezarego Obracht – Prondzyńskiego - „Pomorskie 
drogi do Niepodległej – kilka refleksji i wniosków”. 
 
 
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 5 
 

Oświadczenie Rady Miasta Gdańska podjęte w związku ze stuleciem 
odzyskania niepodległości – przedstawił przewodniczący Komisji 
Kultury – Marek Bumblis. 

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

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a  oświadczenie 
  

     

Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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PUNKT 6 

 
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 

I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
 

 
  

 
PUNKT 7 

 
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 

 
 
Radny WOJCIECH STYBOR -  odniósł się do wypowiedzi Pana Profesora  
i Pana Prezydenta odnośnie historii, że był to dla miasta i dla Polski ciężki 
okres. Powiedział, że te 100 lat niepodległości był okresem bardzo 
dramatycznym w historii naszego państwa, okres komunizmu. Gdańsk przez 
ten cały okres był miejscem szczególnym, mieszkańcy potrafili postawić się 
w roku 1970 i 1980, przypomniał że to tu rozpoczęły się zmiany i to były 
zmiany w okresie kiedy Gdańsk był niepodległy ale nie suwerenny.  
Powiedział, że jest dumny z tego że przez 4 lata mógł służyć temu miastu, 
jego mieszkańcom. Podziękował wszystkim z którymi mógł przez ten czas 
pracować, pracownikom Rady Miasta. Dodał, że jest to dla niego wspaniałe 
doświadczenie i życzy nowym radnym miasta Gdańska, aby pamiętali że 
miasto Gdańsk jest miejscem szczególnym, wybitnym. Jest dumny że jest 
gdańszczaninem.  
 
Radny JACEK TEODORCZYK – powiedział, że po trzech kadencjach 
kończy swoją pracę jako radny Miasta Gdańska, jest bardzo zadowolony  
i miło będzie wspominał tą pracę, ten czas. Nowej Radzie Miasta Gdańska 
życzy aby zawsze podejmowała takie decyzje które w przyszłości za skutkują 
pożytkiem dla naszego miasta i mieszkańców.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – również podziękował za pracę  
w Radzie Miasta Gdańska, życzył przyszłym radnym oraz Prezydentowi 
Pawłowi Adamowiczowi aby z tej trudnej historii naszego miasta, z ostatnich 
100 lat wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby budować następne sto lat bez 
wojen, bez nienawiści, w pokoju i w przyjaźni.   
 
Radna ŻANETA GERYK – podziękowała za 8 lat w edukacji, ma nadzieje 
że nowi radni również będą zwarcie działać na rzecz edukacji, podziękowała 
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Wydziałowi Rozwoju Społecznego, Prezydentowi branżowemu Piotrowi 
Kowalczukowi, dyrektorom: Grzegorzowi Kryger oraz Grzegorzowi Szczuka.   
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk, powiedział 
by nie żegnać się bo są przypadki że radni powracają, robiąc sobie krótkie 
przerwy. Podziękował wszystkim, którzy już nie będą w nowej Radzie Miasta 
Gdańska za współpracę.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, zaproponował o odśpiewanie Hymnu Polski.  
 
 
Nastąpiło odśpiewanie Hymnu Polski.  
 
 
 

PUNKT 8 
 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady LIX sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 10:30. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

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


