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PROTOKÓŁ NR LVIII/2018 
 

Z LVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 25 października 2018 roku 

w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku 

 ul. Wały Jagiellońskie 1  

 

 
Początek obrad godz. 900 

 

 

W sesji na 33 udział wzięło 33 radnych. 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska  o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Gdańska na lata 2014-2018 (druk 1819); 
 
                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
      Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
 

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska  o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 1823); NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 
                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 



2 

 

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska i Dyrektora 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (druk 1809);    
 
        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                      Kazimierz Koralewski – przewodniczący K. Rewizyjnej 
 

                                    
Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska  
(druk 1810);    
 
                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                      Kazimierz Koralewski – przewodniczący K. Rewizyjnej 
 

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska  
(druk 1814);    
 
                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                       Kazimierz Koralewski – przewodniczący K. Rewizyjnej 
 
                                       

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym (druk 1818); 
 
                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                       Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego 
 

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic: 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, Kazimierza Wielkiego, 
Władysława Jagiełły, do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu                                 
(druk 1820);   NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT  
 
                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                       Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego 
 
                       Prezydent Miasta Gdańska – nie wnosi 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 pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi 
gminnej (druk 1821); NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 
                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                          Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego 
 
                         Prezydent Miasta Gdańska - nie wnosi uwag 
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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: Achlilesa, Akteona , Ariadny, 
Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, Feniksa, Flory, 
Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, Jutrzenki, Kasjopei, Komety, 
Marsa, Nike, Orfeusza, Parysa, Syriusza, Tezeusza, Wegi, Wolarza  kategorii dróg 
gminnych (druk 1822); NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 

 
 
                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                         Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego 
 
                         Prezydent Miasta Gdańska – nie wnosi uwag 
 

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 83 w Gdańsku (druk 1824);    
 
                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                         Kazimierz Koralewski – przewodniczący K. Rewizyjnej 
 

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 896/18 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2018r.  (druk 1825); 
  
                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                        Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego 
 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza 
„Błękitny Baranek” w Gdańsku  (druk 1808);  - pkt 4, ppkt 9 
 
 
 

Wpłynęły autopoprawki:  

 
- druk 1812 – pkt 4, ppkt 1 
- druk 1813 – pkt 4, ppkt 2 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji 

następujących  projektów: 

 
 
- zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 (druk 1819); 
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za    -       30 
      przeciw    -         0 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 

Ten druk będzie w pkt 12A. 
 
 
- zmieniającej uchwałę 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 1823); 
 

za    -       32 
      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 rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska  
i Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (druk 1809); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 18. 
 
 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1810); 
 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 19. 
 
 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1814); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 20. 
 
 
- w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym (druk 1818); 
 

za    -       28 
      przeciw    -         4 
      wstrzymało się   -         0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 3A. 
 
- w sprawie zaliczenia ulic: 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, 
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, do kategorii dróg gminnych  
i ustalenia ich przebiegu (druk 1820); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 5A. 
 
 
- w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi 
gminnej (druk 1821); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 5B. 
 
 
- w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Achlilesa, Akteona , Ariadny, 
Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, 
Feniksa, Flory, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, 
Jutrzenki, Kasjopei, Komety, Marsa, Nike, Orfeusza, Parysa, Syriusza, 
Tezeusza, Wegi, Wolarza  kategorii dróg gminnych (druk 1822); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 5C. 
 
 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 83 w Gdańsku (druk 1824); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 21. 
 
 
- w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 896/18 Prezydenta 
Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2018r.  (druk 1825); 
 

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

       w głosowaniu  p r z y j ę ł a   
 
Ten druk będzie w pkt 22. 
 
 
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 1812 + autopoprawka);   
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2018 rok (druk 1813 + autopoprawka);   

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

3. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania 
sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska (druk 1811); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" 
na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny w mieście 
Gdańsku (druk 1750); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 

 
5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny 
Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 1799); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

6. w sprawie nadania nazwy Skwer Sąsiadów (druk 1806); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Bogumił Koczot  - Dyrektor Wydziału Geodezji 

 
 

7. w sprawie zasad zbywania pomieszczeń mieszkalnych 
niespełniających wymogów samodzielnych lokali oraz udziałów 
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Gminy Miasta Gdańska w niewyodrębnionej części nieruchomości 
budynkowej (druk 1801); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Tomasz  Lechowicz  - Dyrektor Wydziału Skarbu 

 
 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu 
Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1800); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Krzysztof Pękala  - Dyrektor Biura Informatyki 

 
 

9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia 
konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny Baranek" w Gdańsku  
(druk 1808);      ZDJĘTY 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

10.  w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej  
z Centrum Hewelianum na Hevelianum oraz nadania nowego 
statutu (druk 1817); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Aleksandra Dulkiewicz  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Paweł Golak - Dyrektor Centrum Hewelianum  

 
 

11.  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 
zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu 
zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych (druk 1802); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

12.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki 
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu 
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Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy  
w Gdańsku na 2018 rok (druk 1803); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak   – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
 

13.  zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Miasta Gdańska (druk 1804); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

14.  zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego stroju szkolnego  
(druk 1805); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

15.  w sprawie nadania imienia : „Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 2, wchodzących 
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku przy al. Gen. Józefa Hallera 16/18 
(druk 1807); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 

 
 

16.  w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Gdańsku przy  
ul. Władysława IV 14 (druk 1815); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

17.  w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 67 w Gdańsku przy  
ul. Dworskiej 31 (druk 1816); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

 
 

 
 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.  

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

7. Zakończenie obrad. 

 
 
 
 

PUNKT 2 
 

KOMUNIKATY 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk 
 
Powiedział o piśmie Prezesa Rady Ministrów dotyczące projektu zmian 
Statutu Miasta Gdańska, przekazał informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie, poinformował radnych o sesji która odbędzie się 
8 listopada 2018 roku, przedstawiona również była informacja dotycząca 
świątecznej akcji „Każdy może pomóc”. Tadeusz Gleinert opowiedział  
o wydanej niedawno książce „Poczet radnych miasta Gdańska 1990-
2018”, a na koniec komunikatów Przewodniczący odczytał informację 
dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych. 
 
Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 

 
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, pogratulował 
wszystkim nowo wybranym radnym, podziękował wszystkim radnym za 
wspaniałą współpracę w kończącej się kadencji 2014-2018, podkreślił że 
te wybory przejdą do historii jako wybory które zgromadziły największą 
liczbę wyborców w czasie lokalnych wyborów. Powiedział, że po wyborach 
czeka nas jeszcze więcej pracy by za pięć lat ta frekwencja była jeszcze 
większa.  
 
 
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska, przekazała 
informację, że analiza oświadczeń majątkowych którą co roku  
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w październiku składa ustnie, wpłynie pisemnie do Biura Rady Miasta do 
31 października. Dodała, że na wszystkie zapytania i interpelacje, które 
zostały złożone, wpłyną pisemne odpowiedzi.  
 
 
 

PUNKT 3 
 

 OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 
 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, podziękował za pracę w tej kadencji, pogratulował 
wszystkim którzy dostali się do nowej Rady Miasta Gdańska, a tym którym 
się nie udało to podziękował za współpracę. Cieszy go ponad 60 procentowa 
frekwencja.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział, że spektrum zdarzeń jest zadziwiające 
kiedy Platforma Obywatelska ma wysokie poparcie, ale okazuje się że 
kandydat na Prezydenta z Platformy Obywatelskiej nie ma poparcia, zaś 
Paweł Adamowicz wręcz przeciwnie ma mniejszościową reprezentację  
w przyszłej Radzie Miasta Gdańska, ale jest wiodącym kandydatem na 
Prezydenta Miasta Gdańska. Podziękował mieszkańcom za inspiracje, za 
pomysły, za motywację do pracy, a radnym za współpracę.  
 

 
PUNKT 3A 

 
- w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym (druk 1818); 

 
Radna ANNA WIRSKA  - Przewodnicząca K. Samorządu i Ładu 

Publicznego 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1818 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Radny ŁUKASZ HAMADYK – powiedział, że system puka już do jego 
drzwi, powiedział że jest to związane wyłącznie z wyborami 
samorządowymi i z pewnymi naciskami, które miały miejsce. Dodał, że 
zarzuty są śmieszne a wręcz komiczne.  
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Radny WOJCIECH STYBOR – dopytał tylko o formalności, bo wniosek 
nie jest sformułowany jasno. Doprecyzował, że jeśli się jest przeciwko 
zwolnieniu radnego to się głosuje za. 
 
Radna ANNA WIRSKA – Przewodnicząca K. Samorządu i Ładu 
Publicznego, doprecyzowała swoją poprzednią wypowiedź mówiąc, że 
uchwała mówi, że nie wyraża się zgody. 
 
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy 
Obywatelskiej, powiedział, że widać jak w soczewce jak działa Państwo 
i system stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. W momencie kiedy 
któryś z polityków ma inne zdanie polityczne, kłoci się z władzami Prawa  
i Sprawiedliwości, odchodzi z tej partii, ma inna drogę polityczną to od razu 
czekają go sankcje różnego rodzaju. Wniosek ten pokazuje, że Prawo  
i Sprawiedliwość kieruje swoje słowa: nie odchodźcie od nas bo spotka 
Was coś podobnego. Podsumował, że wniosek dla niego jest 
bulwersujący i namawiał swoich kolegów i koleżanki z klubu Platformy 
Obywatelskiej żeby zagłosować przeciwko zwolnieniu radnego 
Hamadyka.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, przypomniał radnym Platformy Obywatelskiej, byłego 
radnego Wiesława Kamińskiego w sprawie którego radni PO głosowali za 
zwolnieniem z pracy bez wystarczających danych merytorycznych. 
Powiedział, że jest przekonany że radni PiS będą przeciwni na zwolnienie 
z pracy radnego. 
  
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – odniosła się do wypowiedzi 
radnego Borawskiego, mówiąc że kandydowała z listy Ruchu 
Narodowego i jest zatrudniona przez Wojewodę Pomorskiego i nikt jej  
z pracy nie zwalnia.  
 
Radny MATEUSZ SKARBEK – uzupełnił wypowiedź radnego 
Borawskiego, mówiąc że Prawo i Sprawiedliwość wyrobił sobie sprytny  
i nie innowacyjny sposób na załatwianie lojalności w swoich szeregach. 
PiS zdobywając władze obdarowuje stanowiskami swoich członków, robi 
to po to gdyż taka osoba będzie od tego momentu absolutnie wierna, 
lojalna gdyż sankcją może być pozbawienie tego stanowiska.  
W przypadku radnego Hamadyka nastąpiła taka sytuacja, gdyż radny 
wystąpił przeciwko PiS i zemsta Pis jest automatyczna, nakierowana 
jednostkowo. Dodał, że w taki sposób Prawo i Sprawiedliwość mobilizuje 
się do wewnątrz, tak załatwia sobie absolutną wierność swoich członków.  
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Radny PIOTR DZIK – poprosił o przerwanie dyskusji i przegłosowanie 
uchwały. 
 
Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI – z-ca Przewodniczącego Rady 
Miasta Gdańska, powiedział że jest zbulwersowany tą sytuacją, która 
pokazuje jak dokonuje się oceny pracy zawodowej w instytucjach czy  
w spółkach opanowanych przez obecny rządzący obóz  w kraju. Dodał, że 
słyszał o pracy radnego Hamadyka same dobre rzeczy do czasu kiedy 
należał do Prawa i Sprawiedliwości. W momencie kiedy zrezygnował  
z przynależności do partii okazuje się że jest do niczego i trzeba go 
wyrzucić z pracy. Dodał, że będzie głosował za nie zwolnieniem radnego 
z pracy.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1818. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVIII/1737/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z radnym  
z dnia 25 października 2018 roku 

 
 

Radny ŁUKASZ HAMADYK – podziękował radnym za głosy rozsądku, 
dodał jeszcze, że wszelkie rzeczy dotyczące spalarni odpadów na 
Westerplatte, Siarkopol i inne układy tego typu będą czuły na plecach 
oddech radnego.   
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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PUNKT 4 
 
 

 UCHWAŁY 
 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1812 + autopoprawka);   

 

TERESA BLACHARSKA  – Skarbnik Miasta Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1812 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 – odstąpiła od opiniowania 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – odstąpiła od opiniowania 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna 
                           K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
                           K. Sportu – odstąpiła od opiniowania  

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
  
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1812. 
 

Za    -      23 
      przeciw    -      10 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVIII/1738/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska  
z dnia 25 października 2018 roku 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 

 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 
na 2018 rok (druk 1813 + autopoprawka); 

 
TERESA BLACHARSKA  – Skarbnik Miasta Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1813 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 – odstąpiła od opiniowania 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna 
                           K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
                           K. Sportu – odstąpiła od opiniowania 

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 
 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1813. 
 

Za    -      22 
      przeciw    -        9 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVIII/1739/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2018 rok  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   
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3) w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania 
sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska (druk 1811); 

 

TERESA BLACHARSKA  – Skarbnik Miasta Gdańska 

Przedstawiła projekt uchwały druk 1811 zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

                           
  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1811. 
 

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

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVIII/1740/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania 

sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" na 
odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny w mieście Gdańsku 
(druk 1750); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1750 zgodnie z uzasadnieniem. 
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 
 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska, przypomniała, że projekt już był przedstawiany wcześniej ale 
został cofnięty do Komisji Zagospodarowania Przestrzennego celem 
zasięgnięcia opinii od rad dzielnic, otrzymano 2 opinie, od rady dzielnicy 
Brzeźno i od rady dzielnicy Żabianka. Obie opinie były pozytywne oraz  
z wnioskami do tego planu bądź z sugestiami na co powinno Biuro Rozwoju 
Gdańska zwrócić uwagę projektując tą ulicę.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości, powiedział, że martwi go kwestia że mieszkańcy 
Przymorza się nie wypowiedzieli, bo stwierdzenie że my chcemy żeby to nie 
była droga tranzytowa, ale ona taka jest. Powiedział, że to nie jest kwestia 
samego planu, bo ten plan powie coś o tej drodze, kategorii czy zakresie 
przebudowy, ale problem jest jak ten ruch rozprowadzić z tunelu.   
 
  
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
przypomniała, że jak Prezydent kierował uchwałę na poprzedniej sesji 
wówczas rada dzielnicy Przymorze Wielkie przesłała informację że nie zajęła 
stanowiska, natomiast zarząd przesłał informację iż podtrzymuje stanowisko 
zawarte w uchwale rady dzielnicy z 2016 roku czyli o obniżeniu klasy. 
Dodała, że Żabianka, Wejhera, Jelitkowo 1000-lecie również opinia 
pozytywna, jedynie Zaspa-Roztaje nie zajęła stanowiska.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytania dotyczące obniżenia 
klasy drogi czy to kasuje projekt drogi zielonej jako drogi łączącej Osowej  
z Oliwą, kolejne jak w planie zagospodarowania przestrzennego będzie 
wpisany zakaz dla ciężarówek, jak tą drogę w tej chwili można wybudować 
oraz czy obecnie istniejący plan uniemożliwia budowę drogi w parametrach 
które Biuro Rozwoju Gdańska określa jako droga miejska. Ostatnie pytanie 
jak miała by przebiegać ta planowana droga na terenie dzielnic Przymorze  
i Żabianka.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
pokazała jeszcze raz projekt na której widać, że granice się nie zmieniają, 
droga wiedzie na granicy osiedla Żabianka, Przymorze i fragmentarycznie 
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Zaspa. Dodała, że na tym terenie obowiązują 4 plany miejscowe i nie można 
zrealizować tej drogi w takiej klasie zgodnie z obwiązującym planem 
miejscowym ponieważ projekt budowlany musi być zgodny z wytycznymi  
z zapisami planu miejscowego. Powiedziała, że w planie miejscowym nie 
wpisuje się ograniczenia dla samochodów powyżej 12 ton, to jest na 
poziomie zarządzania ruchem czy przez Zarząd Dróg i Zieleni.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił o doprecyzowanie opisu  
i powiedzenie jaka rezerwa terenowa pod tą drogę jest zostawiona w tych 
dzielnicach Przymorze i Żabianka, a druga sprawa dotyczy obniżania klasy 
drogi, czy to będzie się wiązało ze zmniejszeniem czy zwiększeniem 
przepływów samochodów, czy była bądź będzie robiona analiza 
komunikacyjna przez ZDIZ. 
 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, od 
nowa po części omówiła projekt wraz z przedstawieniem slajdów.  
 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska, powiedziała że funkcjonalnie ta droga jest tranzytowa dla wielu 
kierowców, wiadomo że wymaga ona remontu i przebudowy, w wielu 
miejscach nie ma chodników, nie ma odwodnienia, nie ma wystarczającej 
ilości przejść dla pieszych z osiedli do wspaniałego terenu rekreacyjnego. 
Dodała że trzeba zapewnić mieszkańców, że ta droga nie będzie zachęcała 
do jeszcze większego ruchu tranzytowego. Doprecyzowała, że obniżenie 
klasy drogi będzie gwarantowało mieszkańcom, że znajdzie się tam 
wszystko to o co wnioskują mieszkańcy i rady dzielnic. Wspomniała, że warto 
aby Rada Miasta do tego planu przystąpiła, a w kolejnej kadencji radni będą 
mogli przypilnować żeby cel został zrealizowany.  
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA – powiedziała, że intencja jest słuszna by 
obniżyć klasę tej drogi, dopytała czy to na całym odcinku nastąpi obniżenie 
do klasy „z”. Poprosiła o pokazanie na jakim odcinku jaką klasę mają drogi  
w miejscowych planach obowiązujących i z jaką korzyścią zmiana będzie 
następować. Powiedziała, że obawia się, że obniżenie klasy spowoduje 
zmniejszenie ruchu tranzytowego.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił o precyzyjnie określenie czy 
analizy komunikacyjne były wykonywane. Dodał, że będą dwie drogi 
tranzytowe do Sopotu, jedna do Bitwy pod Płowcami, drugą do Gospody. 
Wspomniał, że od lat trwa dyskusja w Sopocie o zamknięciu ulicy Bitwy pod 
Płowcami i w związku z tym zadał pytanie czy nie zostanie wybudowana 
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droga która będzie prowadziła do zamkniętej drogi bądź do 
jednokierunkowej.   
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
odniosła się do pytania jakie plany ustalają rezerwy pod główną 
przyspieszoną. Przedstawiła odpowiedź na slajdach, czyli cały odcinek 
sąsiadujący z Żabianką, Przymorzem jest to rezerwa terenowa pod główną 
przyspieszona. Przypomniała, że całe studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowe łącznie z analizami komunikacyjnymi, które wskazały że 
zasadne jest realizacja tramwajów i obniżenie klasy drogowej było wykonane 
w 2014 roku, co było podstawą do zmiany polityki miasta w tym zakresie.  
 
                         

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1750. 
 

Za    -      20 
      przeciw    -        2 
      wstrzymało się   -        8 
       
               Rada Miasta Gdańska 

     w głosowaniu p r z y j ę ł a   
  
 

Uchwałę Nr LVIII/1741/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" na 
odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny w mieście 

Gdańsku  
z dnia 25 października 2018 roku 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej  
w mieście Gdańsku (druk 1799); 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1799 zgodnie z uzasadnieniem.  
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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 1799. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1742/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej  
w mieście Gdańsku  

z dnia 25 października 2018 roku 
 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
 

5A) w sprawie zaliczenia ulic: 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, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk 1820); 

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – przewodnicząca 
K.  Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1820 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następującej opinii Prezydenta: 
 



22 

 

 
   Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag  

                   
 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1820. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1743/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zaliczenia ulic: 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, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

5B) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi 
gminnej (druk 1821); 

 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – przewodnicząca 
K.  Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1821 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następującej opinii Prezydenta: 
 

 
          Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1821. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1744/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi 

gminnej  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

5C) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Achlilesa, Akteona , Ariadny, 
Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, 
Feniksa, Flory, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, 
Jutrzenki, Kasjopei, Komety, Marsa, Nike, Orfeusza, Parysa, Syriusza, 
Tezeusza, Wegi, Wolarza  kategorii dróg gminnych (druk 1822); 

 
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – przewodnicząca 
K.  Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1822 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następującej opinii Prezydenta: 

 
 

Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag 
 

        

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1822. 
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Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1745/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 

Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Achlilesa, Akteona , Ariadny, 
Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, 

Feniksa, Flory, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, 
Jutrzenki, Kasjopei, Komety, Marsa, Nike, Orfeusza, Parysa, Syriusza, 

Tezeusza, Wegi, Wolarza  kategorii dróg gminnych  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

6) w sprawie nadania nazwy Skwer Sąsiadów (druk 1806); 

 
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji 
Przedstawił projekt uchwały druk 1806 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: :      K. Kultury i Turystyki – pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1806. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVIII/1746/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania nazwy Skwer Sąsiadów  

z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

7) w sprawie zasad zbywania pomieszczeń mieszkalnych 
niespełniających wymogów samodzielnych lokali oraz udziałów Gminy 
Miasta Gdańska w niewyodrębnionej części nieruchomości budynkowej 
(druk 1801); 

 
ROLAND DUDZIUK  – Kierownik Referatu Bezprzetargowej 
Sprzedaży Lokali i Gruntów 
Przedstawił projekt uchwały druk 1801 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
 

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zapytała czy jest wiedza na temat ilości  
wniosków na zakup pomieszczeń przynależnych złożonych w gminie. 
 
ROLAND DUDZIUK  – Kierownik Referatu Bezprzetargowej 
Sprzedaży Lokali i Gruntów, odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest 
około 20 takich wniosków właścicieli lokali przyległych na takie resztki 
mówiąc kolokwialnie i 3-4 wspólnoty mieszkaniowe są zainteresowane 
nabyciem takich pomieszczeń niespełniających jakichkolwiek warunków 
w suterenach, na strychu. Uchwalając tą uchwałę będzie można wyjść 
naprzeciw właścicielom, oferować takie rzeczy przy złożonych wnioskach. 
Byłaby wtedy możliwość zejścia z części nieruchomości które generują dla 
gminy koszty. 
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA – pogratulowała mówiąc, że to jest bardzo 
dobry kierunek, cieszy się że Wydział Skarbu czujnie wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom potrzebom mieszkańców.  
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1801. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1747/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie zasad zbywania pomieszczeń mieszkalnych niespełniających 
wymogów samodzielnych lokali oraz udziałów Gminy Miasta Gdańska  

w niewyodrębnionej części nieruchomości budynkowej  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu 
Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1800); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 
Przedstawiła projekt uchwały druk 1800 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
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 1800. 
 

Za    -      30 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVIII/1748/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego 

Centrum Informatycznego  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Pomorskiego na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego 
spichrza "Błękitny Baranek" w Gdańsku  (druk 1808);      ZDJĘTY 

 

10) w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z Centrum 
Hewelianum na Hevelianum oraz nadania nowego statutu (druk 1817); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1817 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Kultury i Turystyki - pozytywna 
 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1817. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1749/18 
Rady Miasta Gdańska 



28 

 

 
w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z Centrum 

Hewelianum na Hevelianum oraz nadania nowego statutu  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

10A) zmieniającej uchwałę 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 1823); 

 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1823 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

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

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1823. 
 

Za    -      33 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1750/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniającej uchwałę 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 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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11) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad 
taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego 
oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1802); 

 
PIOTR GRZELAK  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawił projekt uchwały druk 1802 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Polit. Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 

             K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

Radna BEATA WIERZBA – zapytała czy jest możliwość w uchwale gdzie 
mowa jest o bezpłatnych przejazdach dopisać również wzór legitymacji o nr 
66b a nie tylko 66a. Druk 66a dotyczy legitymacji dzieci szkolnych czyli 
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne czy ponad 
podstawowe, zniżka obejmuje dzieci do 24 roku życia czyli należałoby 
wprowadzić legitymację wzór 66b, który obejmuje uczniów szkół 
policealnych i dla dorosłych.  
 
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zapytał czy są jakieś informacje, jak 
wygląda sytuacja w budżecie na rok 2019, czy szacunki tych kosztów 
bezpłatnych przejazdów się pokryły z obecnym rokiem czy są wyższe, czy 
są już jakieś statystyki czy to jeszcze za wcześnie.   
 
PIOTR GRZELAK  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział że 
jest za wcześnie w miesiącu październiku o tym mówić jak sytuacja  
z bezpłatnymi przejazdami dla uczniów którzy rok szkolny rozpoczęli we 
wrześniu. Do zapytania radnej Beaty Wierzby to powiedział że sprawdzi tą 
informację.  
 
Radna BEATA WIERZBA – odczytała czego dotyczy wzór legitymacji 66a 
oraz 66b, 77a. 
 
PIOTR GRZELAK  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, przyjął uwagę co 
do legitymacji, powiedział że jeśli faktycznie jest jakiś błąd w uchwale to po 
przeanalizowaniu najwyżej Prezydent wróci z nową uchwała.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad 
przyjęciem projektu uchwały druk 1802. 
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Za    -      27 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        3 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1751/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad 

taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego 
oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych  

z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki 
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy  
w Gdańsku na 2018 rok (druk 1803); 

 
PIOTR GRZELAK  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawił projekt uchwały druk 1803 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Polit. Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 

             K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1803. 
 

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 LVIII/1752/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki 
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy  
w Gdańsku na 2018 rok  

z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

12A) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018  
(druk 1819); 

 
PIOTR GRZELAK  – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska  
Przedstawił projekt uchwały druk 1819 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Polit. Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
    

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1819. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1753/18 
Rady Miasta Gdańska 
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w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018  

z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Miasta Gdańska (druk 1804); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego   
Przedstawił projekt uchwały druk 1804 zgodnie 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 1804. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1754/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Miasta Gdańska 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
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14) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego stroju szkolnego (druk 1805); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego   
Przedstawił projekt uchwały druk 1805 zgodnie 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 1805. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1755/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego stroju szkolnego 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

15) w sprawie nadania imienia : „Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 2, wchodzących  
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
w Gdańsku przy al. Gen. Józefa Hallera 16/18 (druk 1807); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego   
Przedstawił projekt uchwały druk 1807 zgodnie 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 1807. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1756/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania imienia : „Marszałka Józefa Piłsudskiego” Technikum 

nr 2 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 2, wchodzących  
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gdańsku przy al. Gen. Józefa Hallera 16/18 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

16) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Gdańsku przy  
ul. Władysława IV 14 (druk 1815); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego   
Przedstawił projekt uchwały druk 1815 zgodnie 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 1815. 
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Za    -      32 

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

Uchwałę Nr LVIII/1757/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Gdańsku przy  

ul. Władysława IV 14 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

17) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 67 w Gdańsku przy  
ul. Dworskiej 31 (druk 1816); 

 
GRZEGORZ KRYGER – Z-ca  Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego   
Przedstawił projekt uchwały druk 1816 zgodnie 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 1816. 
 

Za    -      32 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        0 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr LVIII/1758/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 67 w Gdańsku przy  

ul. Dworskiej 31 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

18) w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska  
i Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (druk 1809); 

 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1809 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1809. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1759/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska  

i Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

19) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1810); 
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1810 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1810. 
 

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

Uchwałę Nr LVIII/1760/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Gdańska 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

20) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1814); 

 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1814 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1814. 
 

Za    -      30 
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 
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      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1761/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta 

Gdańska 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

21)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 83 w Gdańsku (druk 1824); 
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. 
Przedstawił projekt uchwały nr 1824 z uzasadnieniem.  

 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1824. 
 

Za    -      31 
      przeciw    -        0 
      wstrzymało się   -        1 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1762/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 83 w Gdańsku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
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22) w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 896/18 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2018 r. (druk 1825); 
 
 
Radna ANNA WIRSKA  - Przewodnicząca K. Samorządu i Ładu 
Publicznego  
Przedstawiła projekt uchwały druk 1825 zgodnie z uzasadnieniem.  
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  
Poinformował o następujących opiniach Komisji: 
 

Komisja wiodąca:       K. Polit. Gospodarczej i Morskiej – pozytywna 
    

 
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
projektu uchwały druk 1825. 
 

Za    -      26 
      przeciw    -        1 
      wstrzymało się   -        2 
       
               Rada Miasta Gdańska 
      w głosowaniu p r z y j ę ł a 
 
 

Uchwałę Nr LVIII/1763/18 
Rady Miasta Gdańska 

 
w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 896/18 Prezydenta 

Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2018 r.  
z dnia 25 października 2018 roku 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 

PUNKT 5 
 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
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 Załączniki nr 31 i 32 do niniejszego protokołu.  

 
PUNKT 6 

 
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 

 
Radna BEATA WIERZBA – z racji nie kandydowania do następnej kadencji, 
chciała podziękować wszystkim za współpracę dzięki której Gdańsk mógł się 
rozwijać.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości – powiedział, że w przestrzeni publicznej zaistniała 
informacja, że Prezydent Paweł Adamowicz jest, bądź był właścicielem 
akcji dewelopera z Gdańska w czasie kiedy były podejmowane różne 
uchwały. Posiada uczucie braku informacji czy oświadczenia ze strony 
Prezydenta, że w tej sprawie decyzje Rady Miasta były zupełnie 
bezstronne.  
 
Radna ANNA WIRSKA – podziękowała za cztery lata wspólnej pracy,  
a nowo wybranym radnym życzyła wielu sukcesów. 
 
Radny JERZY MILEWSKI – również podziękował za współpracę  
w mijającej kadencji, trzymając kciuki za nową radę i owoce jej pracy. 
Złożył oświadczenie które skieruje w formie projektu do 
Przewodniczącego i Prezydenta dotyczące inicjatywy wielu kadencji. 
Inicjatywa dotyczy losów miasta Gdańsk, a dokładniej idei tworzenia 
centrów dzielnicowych miasta. Celem tego projektu jest wzrost estetyki 
dzielnic, reorganizacja przestrzenna miasta która spowoduje 
zmniejszenie ruchy w całej aglomeracji.  
 
Radny PIOTR CZAUDERNA – cieszy się że w nowej Radzie Miasta będzie 
wiele nowych twarzy, ma nadzieje że nowa Rada Miasta będzie bardziej się 
zajmowała sprawami samorządowymi a mniej polityką. Z racji że nie 
kandydował na nową kadencję podziękował za współpracę. 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, 
podsumował, że pozostało wszystkim życzyć aby realizowali swoje plany  
i dzielili się swoją wiedzą nabytą w trakcie obecnej kadencji.  
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PUNKT 7 

 
ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 
 
 
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Zakończył obrady LVIII sesji Rady Miasta Gdańska. 
 
 
Obrady zakończono o godzinie 11:15. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek 

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


