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Informacja na temat etapu realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska
podjętych w 2018 roku
W 2018 roku Rada Miasta podjęła ogółem 394 uchwały, 4 apele i 1 oświadczenie, w tym:
-

6 uchwał w sprawach formalnych,

-

388 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta.

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji uchwał przekazanych Prezydentowi Miasta:
Uchwały
Lp.

Wydział / Jednostka
wykonane

w trakcie
realizacji1)

nie
wykonane

1.

Budżetu Miasta i Podatków

30

27

3

-

2.

Finansowy

1

1

-

-

3.

Biuro Rozwoju Gdańska
– zagospodarowanie przestrzenne
Biuro Prezydenta ds. Kultury

76

40

36

-

8

8

-

-

3

1

2

-

6.

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki
Miasta
Biuro Informatyki

3

3

-

-

7.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

2

2

-

-

8.

Biuro Rady Miasta Gdańska

29

29

-

-

9.

Programów Rozwojowych

9

7

1

1

10. Rozwoju Społecznego

76

70

5

1

11. Geodezji

9

9

-

-

12. Gospodarki Komunalnej

37

36

1

-

13. Polityki Gospodarczej

12

10

2

-

14. Wydział Kadr i Organizacji

6

6

-

-

15. Skarbu

38

38

-

-

16. Środowiska

18

18

-

-

17. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1

-

1

-

18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

11

7

4

-

19. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

17

17

-

-

20. Gdański Urząd Pracy

1

1

-

-

21. Hevelianum

1

1

-

-

388

331

55

2

4.
5.

RAZEM
1)

podjęte

w tabeli w pozycji „w trakcie realizacji” ujęto uchwały podjęte w 2018 roku, których realizacja nastąpi w 2019 roku.
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Uchwały nie zrealizowane

- 2 uchwały

1.

- 1 uchwała

Wydział Programów Rozwojowych

XLVIII/1445/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 890.000 zł w formie dotacji celowej
dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 890.000 zł. dla
Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku”. Z uwagi na przeszkody
formalne, dotacja nie została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zabezpieczone środki
posłużyły do realizacji tego samego zadania w ramach bezpośredniej współpracy Miasta z Teatrem Wybrzeże.
2.

Wydział Rozwoju Społecznego

- 1 uchwała

XLVIII/1460/18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1/6
Rada Miasta podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 funkcjonującej w Szpitalu Wojewódzkim
w Gdańsku. W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty, szkoła nie została zlikwidowana.

Uchwały w trakcie realizacji

- 55 uchwał

1. Wydział Budżetu Miasta i Podatków

- 3 uchwały

W roku 2018 Rada Miasta podjęła 3 uchwały związane z gospodarką finansową Miasta, których realizacja nastąpi
w 2019 r.
LVII/1676/18 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty.
III/6/18 w przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2047. Wieloletnia Prognoza Finansowa
prezentuje główne wielkości budżetowe, zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta
Gdańska o charakterze wieloletnim przy ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości
dochodowe Miasta, w tym dochodów własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz emisji obligacji komunalnych.
III/7/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok
W roku 2019 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem.
2. Biuro Rozwoju Gdańska

- 36 uchwał

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa
od 12 do 24 miesięcy.
3. Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
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- 2 uchwały

LVII/1707/18 w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami Województwa Pomorskiego dotyczącej
wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji
produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe
Rada Miasta wyraziła się zgodę na współpracę Gdańska z 15 gminami w zakresie zawarcia porozumień
międzygminnych, których celem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień
publicznych na realizację wspólnej promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współpraca będzie realizowana w latach 20192020 na podstawie odrębnych porozumień zawartych z partnerami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie
publiczne i podpisaniu umów z wykonawcami. Miasto dofinansuje projekt w latach 2019-2020 kwotą 150.000 zł brutto.
Przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
LVII/1708/18 w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami Województwa Pomorskiego dotyczącej
wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji
produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe
Rada Miasta wyraziła zgodę na współpracę Gdańska z 11 gminami w zakresie zawarcia porozumień międzygminnych,
których celem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację
wspólnej promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współpraca będzie realizowana w latach 2019-2021 na podstawie odrębnych porozumień
zawartych z partnerami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne i podpisaniu umów
z wykonawcami. Miasto dofinansuje projekt w latach 2019-2020 kwotą 150.000 zł brutto. Przygotowana jest dokumentacja
do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
4. Wydział Programów Rozwojowych

- 1 uchwała

III/13/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji
programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku
Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł
Samorządowi Województwa Pomorskiego na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia
polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej. W 2019 roku zostanie zawarta umowa dotacyjna, a w budżecie miasta na rok 2020 zabezpieczone zostaną
środki finansowe na zadanie pn. Dokumentacja dla przyszłych projektów. Dotacja zostanie rozliczona w 2021 roku.
5. Wydział Rozwoju Społecznego

- 5 uchwał

L/1492/18 w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas
nieokreślony
Rada Miasta wyraziła wolę kontynuacji gdańskiego programu repatriacyjnego zobowiązując się do zaproszenia
i stworzenia warunków na osiedlenie się w Gdańsku jednej rodziny polskiego pochodzenia repatriowanej z Republiki
Kazachstanu lub innej republiki środkowo - azjatyckiej byłego ZSRR poprzez zapewnienie mieszkania, udzielenie pomocy
finansowej na zagospodarowanie i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Zwiększona popularność repatriacji do ośrodków
adaptacyjnych spowodowała, że w 2018 roku w bazie RODAK prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji nie było rodziny mogącej osiedlić się w Gdańsku. Miasto oczekuje na wskazanie takiej rodziny przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 roku.
LV/1566/18 w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania
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Rada Miasta przyjęła Model na rzecz Równego Traktowania. Celem Modelu jest, w okresie do 2023 roku,
podniesienie możliwości realizacji praw człowieka, wyrównanie szans na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym
i zwiększenie ochrony przed dyskryminacją grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska ze względu na płeć, wiek, pochodzenie
etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.
Przyjęcie uchwały poprzedził dziewięciomiesięczny okres przygotowań: od diagnoz potrzeb grup zgodnie z wyżej
wymienionymi przyczynami dyskryminacji po propozycje 179 rekomendacji zmian w politykach i działaniach Miasta
Gdańska oraz jego jednostek. Dokument opracował Zespół ponad 100 ekspertów i ekspertek zajmujących się
przeciwdziałaniem dyskryminacji, wykluczeniu i upowszechnianiem praw człowieka. Przeprowadzone zostały dwie tury
konsultacji społecznych Modelu (pierwsza - dotyczyła jedynie rekomendacji, druga tura - dotyczyła całości projektu Modelu)
oraz konsultacje wewnętrzne z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych i spółek miejskich. Wojewoda Pomorski zaskarżył uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
w dniu 20 grudnia 2018 r. stwierdził nieważność załącznika do uchwały zatytułowanego "Model na rzecz Równego
Traktowania" w części dotyczącej punktu 7 "Rekomendacje i zadania" (w tym 7.1 Wszystkie obszary, 7.2 Edukacja, 7.3
Zdrowie Publiczne i Sport, 7.4 Integracja społeczna i aktywność obywatelska, 7.5 Kultura i czas wolny, 7.6 Innowacyjność
i przedsiębiorczość oraz Atrakcyjność inwestycyjna, 7.7 Infrastruktura, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczna) oraz
punktu 8 "Wdrażanie". Wyrok stał się prawomocny z dniem 1 marca 2019 r. W związku z tym Miasto prowadzi prace nad
przyjęciem wykreślonych przez Sąd części Modelu dotyczących rekomendacji i sposobów ich wdrażania.
LVII/1726/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019
Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gdańska na rok 2019. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką,
przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną
i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jego realizację.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata
2017 – 2020, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gdańską Radę Działalności Pożytku
Publicznego. Zaplanowana na realizację Programu kwota wynosi 12.400.000 zł.
LVII/1727/18 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019
roku
Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu w obszarze zadań własnych Miasta należy m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Rada Miasta ustaliła na 2019 rok miesięczną kwotę dotacji na
działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w wysokości:
- 1420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej,
- 1420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.
Środki na dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2019 w wysokości 204.480 zł.
LVII/1728/18 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
Rada Miasta przyjęła Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Program
zaopiniowała pozytywnie Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przyjęty program zawiera cele główne
i szczegółowe, zasady i formy współpracy oraz tryb organizacji konkursów na 2019 r. Współpraca Miasta z organizacjami
odbywać się będzie zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej. Na realizację zadań Miasto przeznaczyło środki w
wysokości 58.595.850,65 zł, w szczególności na:
5

-

pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
ochronę i promocję zdrowia, w tym ochrony zdrowia psychicznego,
współpracę ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania,
utworzenie i modernizację małych placów zabaw na terenie Gdańska,
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
edukację, oświatę i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
promocję zatrudnienia, aktywizację lokalnego rynku pracy i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oraz
aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka,
działalność na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych,
promocję i organizację wolontariatu,
wspieranie rozwoju społeczności lokalnej,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej

- 1 uchwała

LVI/1673/18 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi grupy taksówkarzy niezrzeszonych, o stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr
LV/1608/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref
cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie Gdańska, Rada Miasta uznała, że wniosek
skarżących nie zasługuje na uwzględnienie. Rada oceniła, iż podniesiony w skardze zarzut wadliwości uchwały nie jest
wiarygodny. Skarżący złożyli wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny 12.09.2018 r. wydał postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej
uchwały. Skarżący zwrócili się ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Miasto podtrzymało
stanowisko o prawidłowości sposobu wyznaczenia wysokości cen maksymalnych w przewozach taksówkami przyjętych
w uchwale oraz o zasadności podjęcia uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny nie wyznaczył terminu posiedzenia.
7. Wydział Polityki Gospodarczej

- 2 uchwały

III/15/18 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o. w kwocie 11.010.000,00 zł, który dzieli się na 11.010 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 11.010.000,00 zł,
z podziałem na 2 etapy: w 2018 r. - 1.300 udziałów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz w 2019 r. - 9.710 udziałów w kwocie
9.710.000,00 zł.
LVI/1641/18 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.
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o. w kwocie 23.243.000,00 zł, który dzieli się na 23.243 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy. Całość udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 23.249.742,86 zł w postaci prawa
własności do niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości położonych w Gdańsku Płoni i niezabudowanych
nieruchomości położonych przy ul. Maszynowej. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu, a kwotą podwyższenia
6
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kapitału zakładowego w wysokości 6.742,86 zł zasili kapitał zapasowy Spółki. w 2018 r. objęto i pokryto 22.975 udziałów
wkładem niepieniężnym o wartości 22.981.212,01 zł w postaci prawa własności do 12 niezabudowanych nieruchomości
położonych w Gdańsku. Różnica pomiędzy wartością aportu, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości
6.212,01 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 31 grudnia 2018 r. podpisano umowę przeniesienia własności zabudowanej
nieruchomości położonej w Gdańsku Płoni. Pozostała nieruchomość zostanie wniesiona aportem w terminie późniejszym,
po zakończeniu spraw proceduralnych związanych z wymeldowaniem i uporządkowaniem nieruchomości.
8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- 1 uchwała

III/11/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki uległy zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 r.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
2.01.2019 r., poz. 26.
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- 4 uchwały

XLVII/1415/18 w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 –
2020"
Rada Miasta przyjęła Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Program na lata 2018 – 2020.
Program zakłada dalszy rozwój działań mających na celu wspieranie rodzin oraz przywrócenie rodzinom przeżywającym
problemy w zakresie funkcji opiekuńczo–wychowawczych zdolności do ich wypełnienia, a także działania na rzecz rozwoju
i podnoszenia jakości systemu pieczy zastępczej. Określono limit nowych rodzin zastępczych zawodowych zakładanych
w kolejnych latach obowiązywania Programu. Celem programu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gdańsku poprzez:
- poprawę warunków funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym,
- podniesienie jakości systemu pieczy zastępczej,
- podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania,
- doskonalenie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W 2018 r. koszt realizacji zadań w ramach Programu wyniósł 28.304.864,49 zł, w tym z dotacji rządowej uzyskano
4.025.293,95 zł.
LI/1522/18 w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023"
Rada Miasta przyjęła "Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023". Celem
Programu jest zapobieganie bezdomności, łagodzenie jej skutków oraz zwiększenie skuteczności procesu usamodzielnienia
osób w kryzysie bezdomności, poprzez działania o charakterze prewencyjnym, interwencyjnym i integracyjnym. Realizacji
programu będą towarzyszyć działania skierowane do:
a) mieszkańców i turystów przebywających w Gdańsku poprzez akcję plakatową i ulotkową dotyczącą przeciwskazań do
wspierania żebractwa;
b) imigrantów zagrożonych bezdomnością (zabezpieczono 6 miejsc), osób bezdomnych, bezdomnych nadużywających
lub uzależnionych od alkoholu (zabezpieczono 377 miejsc) poprzez:
- wsparcie w formie streetworkingu,
- usługi niskoprogowego zakwaterowania (3.157 noclegów),
- umożliwienie skorzystania z miejsc świadczących usługi higieny osobistej (łaźnia),
- pilotażowe wprowadzenie świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności;
- zabezpieczenie miejsc dla bezdomnych kobiet z dziećmi w domach samotnej matki (30 miejsc).
W 2018 roku wydatkowano ogółem na realizację programu 5.333.938,50 zł.
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III/20/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 - 2023
Rada Miasta zwiększyła ze 150% na 180% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
III/21/18 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
W związku z wejściem w życie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, Rada Miasta przyjęła program
osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023. Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach oraz pomoc
dzieciom żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występują uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność oraz
niewydolność opiekuńczo–wychowawcza. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych, zwłaszcza
osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych,
- wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez
uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole (organizacja stołówek).
W ramach Programu osłonowego udzielane będzie wsparcie w postaci:
posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i z niepełnosprawnościami,
- dowozu posiłków do osób tego wymagających.
Na realizację Programu w 2019 roku zabezpieczono środki w budżecie miasta w wysokości 1.980.000,00 zł.
-
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Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Rada Miasta Gdańska podjęła 394 uchwały, w tym:

I. 6 uchwał w sprawach formalnych
dotyczyły wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg,
Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska, ustalenia zakresów ich działania oraz powołania składów
osobowych Komisji.

II. 388 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta
w tym:
30 uchwał z zakresu budżetu
XLVIII/1428/18, L/1469/18, LI/1502/18, LIII/1527/18, LV/1557/18, LVI/1624/18, LVII/1674/18, LVIII/1738/18, III/8/18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta dokonywała aktualizacji planowanych przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
bieżących i inwestycyjnych Gdańska o charakterze wieloletnim.
XLVIII/1429/18, L/1470/18, LI/1503/18, LIII/1528/18, LV/1558/18, LVI/1625/18, LVII/1675/18, LVIII/1739/18, III/9/18
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zostało skierowane do Rady Miasta oddzielnym
dokumentem 29 marca 2019 r.
LI/1504/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Rada Miasta dostosowała treść formularzy informacji i deklaracji podatkowych, do przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
LI/1505/18, LVII/1677/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Rada Miasta zaktualizowała wykaz inkasentów opłaty skarbowej.
LV/1555/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Gdańska za 2017 rok
LV/1556/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok i udzieliła Prezydentowi
absolutorium.
LV/1559/18, III/10/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu
W związku z licznymi zmianami organizacji placówek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych oraz
9

powstaniem nowych placówek organizacyjnych, Rada Miasta dokonała zmian w uchwale tworzącej jednostkę.
LVI/1626/18 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania
w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska
LVIII/1740/18 w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta
Gdańska
Rada Miasta uwzględniła, w uchwale upoważniającej Prezydenta do przeprowadzenia postępowania na wybór firmy
audytorskiej, zmiany wynikające ze znowelizowanych przepisów prawa dotyczących przedmiotu badania. Badanie
sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019 r. przeprowadzi Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp.
z o.o. ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk.
LVII/1676/18 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty.
III/6/18 w przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2047. Wieloletnia Prognoza Finansowa
prezentuje główne wielkości budżetowe, zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta
Gdańska o charakterze wieloletnim przy ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości
dochodowe Miasta, w tym dochodów własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz emisji obligacji komunalnych.
III/7/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok
W roku 2019 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem.
1 uchwała z zakresu finansów
XLVIII/1430/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Rada Miasta ustaliła szczegółowe zasady spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Miastu i jednostkom organizacyjnym Miasta oraz ustaliła sposób i tryb:
- umarzania należności pieniężnych,
- odraczania terminów spłaty należności pieniężnych,
- rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
-

Ponadto Rada Miasta:
ustaliła warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
wskazała organy i osoby uprawnione do udzielania ulg,
dostosowała terminologię zwrotów użytych w uchwale do zmienionej ustawy o finansach publicznych,
uwzględniła aktualnie obowiązujące rodzaje odsetek, określiła dodatkowe niezbędne informacje o sytuacji majątkowej
dłużnika,
wydłużyła termin spłaty odroczonej bądź rozłożonej na raty należności do 30 miesięcy.
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76 uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa
od 12 do 24 miesięcy.
Uchwały uchwalające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
XLVII/1397/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy
Azymutalnej II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXIII/904/17 z dnia 12.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie lokalizacji obiektów logistycznych poprzez zwiększenie dopuszczalnej
powierzchni zabudowy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 06.03.2018 r., poz. 786.
XLVII/1398/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1016/17 z dnia 25.04.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu była zmiana przeznaczenia terenu na zabudowę usługową związaną z ochroną zdrowia, pomocą
społeczną i umożliwienie przekazania praw własności działki Skarbu Państwa Stowarzyszeniu Monar. Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.03.2018 r., poz. 862.
XLVII/1399/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św.
Ducha i Mydlarskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVII/990/17 z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu była zmiana wymogów parkingowych dla nowych inwestycji na Głównym Mieście, w związku
z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 r., który stwierdził nieważność części uchwały
Nr XI/266/2003 z dnia 10.07.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia - rejon Głównego Miasta. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 12.03.2018 r., poz. 863.
XLVII/1400/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy
Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXIX/777/16 z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji zabudowy usługowej (głównie biurowej) w rejonie dawnej
Królewskiej Fabryki Karabinów i Fabryki Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 02.03.2018 r., poz. 760.
XLVII/1401/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic
Łowickiej i Przełom II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVII/989/17 z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie Stoczni Wisła budowy wyższej hali produkcyjno - usługowej niż dopuszczał
obowiązujący plan miejscowy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 23.02.2018 r., poz. 651.
XLVII/1402/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy
Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVII/992/17 z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było zwiększenie możliwości inwestycyjnych poprzez zniesienie zakazów: podziałów wtórnych
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działek oraz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu (teren Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego). Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 12.03.2018 r., poz. 864.
XLVII/1403/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – szkoła sportowa
przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXV/953/17 z dnia 23.02.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy sali gimnastycznej i budowy dodatkowego zaplecza
higieniczno - sanitarnego w zespole szkolnym przy ul. Porębskiego 4. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.03.2018 r., poz. 865.
XLVIII/1431/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko – ciąg pieszy
w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXIX/1088/17 z dnia 25.05.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji oświetlonego ciągu pieszego pomiędzy osiedlami, uwzględniającego
możliwość poruszania się osób z wózkami dziecięcymi. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05.04.2018 r., poz. 1317.
XLVIII/1432/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w rejonie
ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XV/404/15 z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem
sporządzenia planu było zwiększenie parametrów zabudowy dla części terenu ujętego w planie, a objętego ochroną
konserwatorską, w związku z pozytywną opinią Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uchwała weszła
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 04.04.2018 r., poz.
1310.
XLVIII/1433/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień – strefa
buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXIX/774/16 z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było:
- umożliwienie realizacji przestrzeni rekreacyjno - sportowej w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK),
- weryfikacja zasad zabudowy i zagospodarowania wraz z ochroną walorów przyrodniczych dawnego poligonu
wojskowego,
- ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami oraz przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a TPK.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
20.04.2018 r., poz. 1562.
XLVIII/1434/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Jana
Karskiego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXIX/780/16 z dnia 29.09.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie budowy budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem
usługowym. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 05.04.2018 r., poz. 1313.
XLVIII/1435/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr L/1122/14 z dnia 27.03.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu,
zmienionej uchwałą Nr XXII/606/16 z dnia 28.04.2016 r. Celem sporządzenia planu było dopuszczenie zabudowy
mieszkaniowo - usługowej na terenie objętym planem, usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego oraz ochrona
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walorów przyrodniczych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 05.04.2018 r., poz. 1314.
L/1471/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60
w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXI/565/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji obiektu zaplecza plażowego z niezbędną infrastrukturą. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 09.05.2018 r.,
poz. 1819.
L/1472/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75,
76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXI/564/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji dwóch obiektów zaplecza plażowego z niezbędną infrastrukturą oraz
dostosowanie wejść na plażę dla osób niepełnosprawnych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 26.04.2018 r., poz. 1646.
L/1473/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon pętli
tramwajowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XVIII/289/11 z dnia 29.09.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu,
zmienionej uchwałą Nr XXVIII/547/12 z dnia 28.06.2012 r. Celem sporządzenia planu było umożliwienie utrzymania
i modernizacji istniejącej pętli tramwajowej, integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz zmiana zapisów
dotyczących kształtowania zabudowy w rejonie pętli. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r., poz. 1732.
L/1474/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XV/406/15 z dnia 29.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem
sporządzenia planu było zarezerwowanie terenu pod układ drogowy, uporządkowanie zabudowy oraz dostosowanie
zapisów do aktualnej sytuacji ekonomiczno - prawnej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.05.2018 r., poz. 1762.
L/1475/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr VIII/169/15 z dnia 26.03.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było:
- ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami po obu stronach potoku Siedlickiego,
- zarezerwowanie terenu pod tzw. Park Stolema i ochrona walorów przyrodniczych,
- ustalenie zasad zagospodarowania dawnego parku dworskiego,
- umożliwienie realizacji Domu Sąsiedzkiego dla mieszkańców Jasienia,
- umożliwienie realizacji przedszkola.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
17.05.2018 r., poz. 1997.
L/1476/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXI/570/16 z dnia 31.03.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie zlikwidowanego Centrum Ogrodniczego
"Okaz". Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
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17.05.2018 r., poz. 1998.
L/1477/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy
Osiedlowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXX/812/16 z dnia 27.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu,
zmienionej uchwałą Nr XXXIX/1089/17 z dnia 25.05.2017 r. Celem sporządzenia planu było ograniczenie terenu objętego
funkcją produkcyjno – usługową i zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
07.05.2018 r., poz. 1763.
L/1478/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia rejon ulicy Elewów II
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXIX/1086/17 RMG z dnia 25.05.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było wprowadzenie funkcji publicznej zieleni urządzonej, kosztem zmniejszenia terenu
objętego funkcją mieszkaniowo - usługową oraz umożliwienie realizacji takich obiektów jak: żłobek, przedszkole, dom
sąsiedzki itp. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 23.04.2018 r., poz. 1612.
L/1479/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - rejon
między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1125/17 RMG z dni 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie organizacji imprez plenerowych (między innymi Ogólnopolskiego Zlotu
Harcerzy 2018 i Europejskie Jamboree Skautowe 2020). Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r., poz. 1735.
LV/1560/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic
Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XVIII/530/16 RMG z dnia 28.01.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było dostosowanie wymogów parkingowych dla inwestycji ustalonych w Studium oraz
umożliwienie uzupełnienia historycznej struktury miasta. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 20.08.2018 r., poz. 3330.
LVI/1627/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Łostowicki – część
wschodnia w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVII/991/17 RMG z dnia 30.03.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie powiększenia Cmentarza Łostowickiego od strony południowej oraz
dostosowanie zapisów dla terenów przyległych do aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym z dnia 04.10.2018 r., poz. 3758.
LVI/1628/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon
ulicy Fundamentowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1128/17 RMG z dnia 29.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było przeznaczenie terenu nieczynnej kotłowni na funkcję mieszkaniowo - usługową. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2018 r.,
poz. 3759.
LVII/1678/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Nowiny 63a
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1126/17 RMG z dnia 29.06.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia
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planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy gospodarstwa zajmującego się magazynowaniem
i przetwórstwem warzyw. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 25.10.2018 r., poz. 4042.
LVII/1679/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ulicy Wroniej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1018/17 RMG z dnia 25.04.2017r., o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było zachowanie historycznego układu przestrzennego oraz wykreowanie przestrzeni
publicznej w rejonie wejścia do lasu na Wroniej Górce. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2018 r., poz. 4366.
LVII/1680/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon PKM Brętowo
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1020/17 RMG z dnia 25.04.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na terenie położonym w sąsiedztwie PKM
Brętowo. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 13.11.2018 r., poz. 4367.
LVII/1681/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic
Toruńskiej i Kocurki w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XV/400/15 RMG z dnia 29.10.2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było rozszerzenie możliwości inwestycyjnych terenu w większości przeznaczonego na cele kultury
o funkcję usługowo-mieszkaniową. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2018 r., poz. 4368.
LVII/1682/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLIV/1213/17 RMG z dnia 26.10.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2018 r.,
poz. 4369.
LVII/1683/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei
Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLIV/1214/17 RMG z dnia 26.10.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.11.2018 r.,
poz. 4370.
Uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planów:
XLVII/1405/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto
w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku
W związku z brakiem możliwości spełnienia ustawowego wymogu, jakim było uzgodnienie projektu planu, przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku.
XLVIII/1436/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon
ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku
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Na skutek braku porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk, a Lokatorsko Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową
"Morena" opracowany w lutym 2012 r. projekt planu nie przedłożono Radzie Miasta do uchwalenia, a ustalenia zawarte
w projekcie planu uległy dezaktualizacji. W związku z tym, Rada odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku.
XLVIII/1442/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki Lubowidzka II w mieście Gdańsku
W związku z dezaktualizacją ustaleń opracowanego w 2015 r. projektu planu, z powodu braku porozumienia
pomiędzy zainteresowanymi stronami w sprawie współfinansowania przebudowy istniejącego układu drogowego w rejonie
Węzła Szadółki, Rada Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki Lubowidzka II w mieście Gdańsku.
LVI/1632/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia –
Złota Karczma – w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku
W związku ze zmianą polityki Miasta polegającą na rozbudowywaniu cmentarzy już istniejących zamiast budowy
nowych, Rada Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia – Złota
Karczma – w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku.
LVII/1691/18 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grodzisko –
Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku
W związku z odmową uzgodnienia projektu planu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada
Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grodzisko – Centrum Hewelianum
w mieście Gdańsku.
Inne:
LI/1506/18 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
Celem opracowania kolejnej edycji Studium była weryfikacja dotychczasowych kierunków rozwoju miasta oraz
wyznaczenie nowych, wynikających ze zmian uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych przy
zachowaniu aktualności strategicznych elementów polityki przestrzennej miasta.
LVI/1633/18 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
W związku z tym, że wszystkie wnioski i uwagi miasta Gdańska zostały uwzględnione, Rada Miasta uzgodniła
pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
LVII/1694/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu oceny aktualności studium
i planów miejscowych, Prezydent dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta. Po zapoznaniu się
z analizą, Rada Miasta uznała za aktualne Studium (z wyjątkiem dwóch terenów na wyspie Stogi) oraz zatwierdziła listę 137
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły aktualność ze względu na uwarunkowania faktyczne.
LVII/1695/18 w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Gdańska
Zgodnie z delegacją ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących, Rada Miasta ustaliła lokalne standardy urbanistyczne dla miasta Gdańska. Istotą lokalnych standardów
urbanistycznych jest maksymalne zbliżenie wymagań dla realizacji inwestycji do parametrów i wskaźników stosowanych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalanych w Gdańsku. Wytyczne zawarte w uchwale
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wynikają z zasad polityki przestrzennej, przyjętej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
26.10.2018 r., poz. 4072.
LVII/1696/18 w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska
Rada Miasta powierzyła Biuru Rozwoju Gdańska część zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
36 uchwał w trakcie realizacji:
XLVII/1404/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamczysko
– rejon ulicy Rycerskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy Muzeum Gdańska o skansen archeologiczny. Prace nad
planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XLVIII/1437/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki
Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zmiana funkcji produkcyjno - usługowo - składowej na usługowo - mieszkaniową
w celu zintensyfikowania zabudowy mieszkaniowej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XLVIII/1438/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki
rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zmiana funkcji z usługowej na produkcyjno - usługową i podwyższenie dopuszczalnych
parametrów zabudowy. Plan został uchwalony uchwałą Nr VI/57/19 z dnia 7 marca 2019 r. i oczekuje na publikację
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
XLVIII/1439/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Owczarnia – przy lesie w mieście Gdańsku
Celem podjęcia uchwały jest poszerzenie granic obszaru objętego projektem planu, które umożliwi weryfikację
układu drogowego pod kątem zminimalizowania kosztów wykupu gruntów. Opracowano projekt planu, który został
skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego.
XLVIII/1440/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice
rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zmiana funkcji usługowej na produkcyjno - usługową oraz weryfikacja układu
drogowego. Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego.
XLVIII/1441/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica
rejon ulic Stalowej i Szklana Huta w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest dopuszczenie lokalizacji obiektów sportowych. Prace nad planem znajdują się na
etapie prac projektowych.
L/1480/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy
Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowo - usługowej na wniosek Agencji Mienia
Wojskowego. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
L/1481/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ołowianka –
część południowa w mieście Gdańsku
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Celem sporządzenia planu jest umożliwienie powiększenia powierzchni ekspozycyjnej Narodowego Muzeum
Morskiego oraz uporządkowanie sytuacji planistycznej w jego otoczeniu. Prace nad planem znajdują się na etapie prac
projektowych.
L/1482/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn
w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami towarzyszącymi
oraz przestrzeniami publicznymi dla mieszkańców. Ponadto ustalenia planu mają zapewnić zrównoważone gospodarowanie
wodami opadowymi. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
L/1483/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice –
rejon ulic Nowy Świat i Penelopy w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni leków. Opracowano
projekt planu, który uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie od organów ustawowych. Projekt planu został wyłożony do
publicznego wglądu z terminem przyjmowania uwag do 12 kwietnia 2019 r.
LI/1507/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pola
Bitewnego na Półwyspie Westerplatte w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji obiektów o funkcjach muzealno - ekspozycyjnych
z niezbędnym zapleczem użytkowym. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LIII/1529/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak –
rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy tunelu drogowo - tramwajowego pod Motławą oraz
powiększenie zakresu funkcji mieszkaniowej. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LIII/1530/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna
w rejonie alei Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odbudowy budynków dawnej fabryki mydła/zajezdni tramwajowej
i wprowadzenie tam funkcji usługowej. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LIII/1531/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna
w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Prace nad planem
znajdują się na etapie prac projektowych.
LIII/1532/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki
Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest korekta układu transportowego (w związku z rezygnacją z przebiegu linii
tramwajowej), wydzielenie dopływu potoku Strzyża, aktualizacja zapisów dot. zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz
wielkości działek budowlanych. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LIII/1533/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki
w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie intensyfikacji zabudowy w ramach funkcji produkcyjno - usługowej.
Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LV/1561/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon
alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej w mieście Gdańsku
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LV/1562/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon
alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planów jest zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów poprzez dogęszczanie
i intensyfikację zabudowy w skomunikowanym obszarze miasta. Prace nad planami znajdują się na etapie prac
projektowych.
LV/1563/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne
rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na objętym nim terenie. Prace nad planem
znajdują się na etapie prac projektowych.
LV/1564/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon
ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie dokończenia realizacji zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy
Madalińskiego oraz dostosowanie zapisów do aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej na objętym nim terenie. Prace nad
planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LV/1565/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon
kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim (nowe
wejście na plażę wraz z infrastrukturą turystyczno - rekreacyjną i sanitarną). Prace nad planem znajdują się na etapie prac
projektowych.
LVI/1629/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody
– rejon ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zintensyfikowanie zabudowy mieszkaniowej. Prace nad planem znajdują się na etapie
prac projektowych.
LVI/1630/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino
Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie na objętym nim terenie funkcji mieszkaniowej. Prace nad planem
znajdują się na etapie prac projektowych.
LVI/1631/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku
Celem podjęcia uchwały było włączenie do opracowywanego planu nowych terenów, zgodnie z wnioskami ich
właścicieli. Możliwość dokonania zmiany powstała z chwilą uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVII/1684/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna
rejon ulic Subisława i Ziemowita w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji przedszkola, szkoły podstawowej, liceum. Prace nad planem
znajdują się na etapie prac projektowych.
LVII/1685/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna
w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy żłobka i boiska dla Szkoły Podstawowej nr 35. Prace nad planem
znajdują się na etapie prac projektowych.
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LVII/1686/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – rejon
ulicy płk. Pałubickiego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie lokalizacji przedszkola. Prace nad planem znajdują się na etapie prac
projektowych.
LVII/1687/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice –
rejon ulicy Podleckiego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy przedszkola i żłobka, pozyskanie terenów rekreacyjnych, a
także uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych wzdłuż potoku Maćkowy. Prace nad planem znajdują się
na etapie prac projektowych.
LVII/1688/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Maćkowy – rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wyznaczenie terenów zieleni urządzonej, systemu powiązań pieszych i pieszo –
rowerowych przez wskazanie terenów pod realizację funkcji usługowych. Prace nad planem znajdują się na etapie prac
projektowych.
LVII/1689/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście
– rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Hewelianum
poprzez dopuszczenie nowej zabudowy usługowej, a także funkcji związanych z kulturą i edukacją wraz z zielenią
towarzyszącą. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVII/1690/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście
– rejon dworca autobusowego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie obiektów usługowych w rejonie dworca autobusowego przy ul. 3-go
Maja. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVII/1692/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra
Gradowa – Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Hewelianum
poprzez dopuszczenie rekonstrukcji nieistniejących obiektów historycznych oraz wprowadzenie do nich funkcji usługowych,
związanych z realizacją programu Centrum. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVII/1693/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZaspaMłyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie uzupełnienia istniejącej zabudowy w ramach funkcji mieszkaniowo usługowej. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVIII/1741/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon tzw.
"Zielonego Bulwaru" na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji ciągu ulicznego w miejscu rezerwy "Drogi Zielonej" poprzez
zmianę klasy rezerwy drogowej z ulicy głównej na zbiorczą. Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
LVIII/1742/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon
tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City oraz tzw. Doliny Krzemowej.
Prace nad planem znajdują się na etapie prac projektowych.
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Inne:
LII/1526/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdańska w części
Celem podjęcia uchwały jest ograniczenie możliwości rozwoju funkcji portowo - przemysłowo - składowej na
terenach położonych w rejonie ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza. Opracowano projekt zmiany Studium, który uzyskał
niezbędne uzgodnienia oraz opinie ustawowe. Przewiduje się przedłożenie projektu uchwały Radzie Miasta w kwietniu 2019
r.
8 uchwał z zakresu kultury
L/1484/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, zmieniona uchwałami Nr LI/1515/18, Nr LVI/1638/18
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w łącznej wysokości 2.600.000 zł, przeznaczonej odpowiednio dla:
- Teatru Wybrzeże na: organizację festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz premierę i prezentację spektakli Teatru Dada von
Bzdülöw,
- Opery Bałtyckiej w Gdańsku na: premierę baletową Carmen i L’Arlesienne (tytuł roboczy) Rolanda Petit i premierę
operową Cyrulika Sewilskiego Gioachino Rossiniego,
- Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna oraz koncerty
Papieskie, koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,
koncerty promenadowe i koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,
- Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na: XIII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, festiwal Dźwięki Północy, festiwal
literacki Czytanie Pomorza (w tym wydanie 3. tomu, zawierającego wędrówki po Gdańsku), Reformację i ewangelicyzm
nad Bałtykiem – materiały pokonferencyjne, festiwal Metropolia jest Okey,
- Muzeum Narodowego w Gdańsku na: Włochy w Gdańsku wystawę autorską prof. Marcina Kalecińskiego, zadanie
inwestycyjne pn.: Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego oddziału
Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, część 2.
Działalność dofinansowanych instytucji kultury służy promocji Gdańska. Dzięki przekazanym środkom finansowym artyści,
kuratorzy i edukatorzy instytucji kultury mogli zrealizować dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne, wykorzystując w pełni
swój ogromny potencjał twórczy i organizacyjny, dostarczając równocześnie gdańszczanom i gościom Gdańska wysokiej
rangi przeżyć artystycznych. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy pomiędzy Gdańskiem, a
Samorządem Województwa Pomorskiego. Rozliczenia z przekazanych dotacji wraz ze sprawozdaniami zostały złożone
w terminie.
L/1485/18 w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego
Na wniosek Parafii pw. Chrystusa Króla, Rada Miasta zaakceptowała wniosek wzniesienia pomnika upamiętniającego
ks. Franciszka Rogaczewskiego. Prezydent Miasta w uzgodnieniu z wnioskodawcą ogłosił konkurs na projekt plastyczny
pomnika. Koszty budowy pomnika zostaną pokryte ze środków zgromadzonych przez wnioskodawcę. Zagospodarowanie
otoczenia zostanie sfinansowane przez Miasto.
LV/1575/18 w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury
Rada Miasta zmieniła statut Gdańskiego Archipelagu Kultury poprzez rozszerzenie działalności instytucji o działania
integrujące społeczność lokalną, w tym nowych mieszkańców Gdańska oraz wyraziła zgodę na utworzenie stanowiska
drugiego zastępcy dyrektora. Gdański Archipelag Kultury jest dużą instytucją kultury, posiadającą 10 filii i jako pierwsza
miejska instytucja kultury, będzie się kompleksowo zajmować komunikacją i integracją społeczną różnych grup
mieszkańców.
LV/1576/18 w sprawie wzniesienia Pomnika prof. Brunona Synaka
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Na wniosek Rady Dzielnicy Osowa, Rada Miasta zaakceptowała wniesienie pomnika prof. Brunona Synaka (19432013), naukowca oraz działacza politycznego i samorządowego. Koszty budowy pomnika zostaną pokryte ze środków
zgromadzonych przez wnioskodawcę. Natomiast zagospodarowanie otoczenia zostanie sfinansowane przez Miasto.
Prowadzone są uzgodnienia z wnioskodawcą na temat warunków konkursu plastycznego na projekt pomnika.
Przeprowadzenie konkursu planowane jest w 2019 r.
LVII/1705/18 w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdańska Galeria Miejska
W związku z utworzeniem nowego oddziału Gdańskiej Galerii Miejskiej – Domu Daniela Chodowieckiego i Güntera
Grassa, Rada Miasta dokonała zmiany w statucie Gdańskiej Galerii Miejskiej. Nowy oddział powstał w celu umożliwienia
instytucji udziału w realizacji zdania inwestycyjnego „Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa i przywrócenia wartości
dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji kultury i turystyki”. Jednocześnie Rada Miasta wyraziła zgodę
na utworzenie dwóch stanowisk zastępców dyrektora oraz wprowadziła korekty dotyczące zasad funkcjonowania Rady
Programowej Gdańskiej Galerii Miejskiej.
LVII/1706/18 w sprawie przeniesienia pomnika Jana Heweliusza
Na wniosek inwestora - Projekt Rajska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 45/30, Rada Miasta wyraziła
zgodę na przeniesienie pomnika Jana Heweliusza, znajdującego się na zieleńcu przy ulicy Wodopój, do nowej lokalizacji
w obrębie tej samej działki, bliżej ul. Łagiewniki. Koszty przeniesienia pomnika oraz wykonania zagospodarowania otoczenia
pomnika w nowej lokalizacji (mała architektura, zieleń, oświetlenie) poniesie inwestor. Projekt zagospodarowania inwestor
uzgodni z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Ponadto zobowiązano inwestora do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg
i Zieleni terminów oraz warunków technicznych demontażu pomnika i ponownego montażu w nowej lokalizacji.
3 uchwały realizowane przez Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
LVII/1707/18 w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami Województwa Pomorskiego dotyczącej
wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji
produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe
Rada Miasta wyraziła się zgodę na współpracę Gdańska z 15 gminami w zakresie zawarcia porozumień
międzygminnych, których celem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień
publicznych na realizację wspólnej promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współpraca będzie realizowana w latach 20192020 na podstawie odrębnych porozumień zawartych z partnerami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie
publiczne i podpisaniu umów z wykonawcami. Miasto dofinansuje projekt w latach 2019-2020 kwotą 150.000 zł brutto.
Przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
LVII/1708/18 w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami Województwa Pomorskiego dotyczącej
wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji
produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe
Rada Miasta wyraziła zgodę na współpracę Gdańska z 11 gminami w zakresie zawarcia porozumień międzygminnych,
których celem jest przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację
wspólnej promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Współpraca będzie realizowana w latach 2019-2021 na podstawie odrębnych porozumień
zawartych z partnerami po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne i podpisaniu umów
z wykonawcami. Miasto dofinansuje projekt w latach 2019-2020 kwotą 150.000 zł brutto. Przygotowywana jest
dokumentacja do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
III/5/18 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności i Solidarności
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Mając na względzie wydarzenia 1989 roku, Rada Miasta ustanowiła rok 2019 rokiem Wolności i Solidarności.
3 uchwały z zakresu informatyki
XLVII/1406/18, LIII/1539/18, LVIII/1748/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego
Centrum Informatycznego
-

Rada Miasta wyraziła zgodę na:
przekazanie z dniem 1 września 2018 r. Gdańskiemu Centrum Informatycznemu zadań związanych z nadzorem, obsługą
informatyczną i administrowaniem Gdańską Platformą Edukacyjną,
przesunięcie terminu przekazania Gdańskiemu Centrum Informatycznemu obsługi informatycznej Biura Rozwoju
Gdańska na 1 lutego 2020 r.

2 uchwały z zakresu ochrony zabytków
III/17/18 w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku
Rada Miasta udzieliła Klasztorowi Ojców Dominikanów w Gdańsku dotacji celowej w wysokości 142.569,00 zł na
prace ratunkowe związane z możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej, spowodowanej pojawieniem się spękań
i przesunięć elementów konstrukcyjnych we wnętrzu Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Dotacja została udzielona w ramach
procedury przed awaryjnej, przekazana Beneficjentowi po podpisaniu umowy. Rozliczenia z przekazanej dotacji wraz ze
sprawozdaniami zostały złożone w terminie.
LIII/1537/18 w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku
Rada Miasta udzieliła 20 podmiotom dotacji celowych na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
zlokalizowanych na terenie Gdańska do łącznej kwoty 3.398.175 zł. Zawarto umowy z 17 beneficjentami. Prace zostały
wykonane w 2018 r. oraz odebrane przez przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a umowy
rozliczone. Sprawozdania z wykonanych prac zostały złożone w terminie i zatwierdzone. Łączna kwota przekazanych
środków wyniosła 2.726.086,86 zł.
29 uchwał realizowanych przez Biuro Rady Miasta Gdańska
XLVIII/1464/18 w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Na wniosek Prezydenta, Rada Miasta delegowała do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Annę Wirską
i Przemysława Rysia.
L/1466/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska
Rada Miasta nadała Pani prof. Joannie Muszkowskiej - Penson tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Pani
prof. Joanna Muszkowska - Penson jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie medycyny, nauczycielem
i wychowawcą całych pokoleń studentów i lekarzy. Wieloletni pracownik Kliniki Chorób Nerek Akademii Medycznej
w Gdańsku. Wykazała się odwagą i siłą moralną w czasie stanu wojennego, kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom
strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej.
L/1467/18 w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałami Nr LI/1525/18, LIII/1552/18
L/1468/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów, uchylona uchwałą Nr
LIII/1553/18
LV/1622/18 w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów w Gdańsku
Odpowiadając na apel grup seniorów, w celu zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie społeczności
lokalnych i spraw kraju, Rada Miasta podjęła decyzję o powołaniu Gdańskiej Rady Seniorów. Rada Miasta postanowiła, że
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powołanie Gdańskiej Rady Seniorów zostanie poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, a w szczególności ze
środowiskami seniorów i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie Rada Miasta odstąpiła od przeprowadzenia konsultacji
i zdecydowała o przedstawieniu projektu uchwały mieszkańcom. W skład Rady Seniorów wchodzi 34 członków, w tym 30
przedstawicieli seniorów, którzy ukończyli 60 lat oraz 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.
L/1499/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaniedbania oraz przewlekłego
i biurokratycznego załatwiania sprawy, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
L/1500/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej dotyczącą wybiórczego stosowania przepisów
prawa i łamania konstytucyjnej zasady równości, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
L/1501/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie umieszczenia
dziecka skarżącej w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LIII/1550/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na Komendanta Straży Miejskiej za wystawianie mandatów przez strażników miejskich przy
ul. Lawendowe Wzgórze, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LIII/1551/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nieprawidłowości w organizacji ruchu pieszego
w okolicy budowy "Forum Gdańsk", Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LV/1621/18 w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska
LVII/1736/18 zmieniająca Statut Miasta Gdańska
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta wprowadziła obowiązujące od
nowej kadencji zmiany w Statucie Miasta Gdańska.
LVI/1642/18 w sprawie petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra w Gdańsku
Rada Miasta odmówiła uwzględnienia petycji mieszkańców osiedla Cygańska Góra w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/1095/17 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat, poprzez podwyższenie z 35% do 90% bonifikaty przy
sprzedaży lokali mieszkalnych na osiedlu Cygańska Góra.
LVI/1670/18 w sprawie podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna – Gdańsk Południe
LVII/1733/18 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
LVII/1734/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutu Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
III/26/18 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe
Na wniosek Rady Dzielnicy Chełm, Rada Miasta dokonała podziału dzielnicy na dwie części, z granicą przebiegającą
wzdłuż ul. Świętokrzyskiej. Na skutek podziału powstały dzielnica Chełm i dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe. Rada
Miasta po przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacjach nadała Statut nowopowstałej Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk
Południe.
LVI/1671/18 w sprawie petycji Partii Razem dotyczącej zwiększenia dostępności żłobków i przedszkoli w Mieście Gdańsku
Rada Miasta odmówiła uwzględnienia petycji z dnia 1.06.2018 r. Partii Razem w sprawie „przyjęcia uchwały
kierunkowej ustalającej dla Prezydenta Gdańska kierunek działania polegający na zwiększeniu liczby i dostępności żłobków
publicznych dla dzieci do lat 3 oraz przedszkoli publicznych samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Gdańsk". Od
momentu wejścia w życie ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, Miasto stale powiększa ilość miejsc opieki nad dziećmi.
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LVI/1672/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska polegającą na braku konserwacji zieleni poprzez
wycinkę drzew przy ul. Kręckiego, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LVII/1735/18 w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych
W celu wyodrębnienia w budżecie Miasta na rok 2019 środków finansowych przeznaczonych na działalność
statutową jednostek pomocniczych, Rada Miasta ustaliła stawkę na jednego mieszkańca danej jednostki pomocniczej –
podstawową w wysokości 12 zł i zwiększoną o 25% lub 50% w zależności od frekwencji wyborczej w wyborach do rad dzielnic
w kadencji 2019-2023.
LVIII/1737/18 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica z siedzibą w Gdańsku wystąpiła o wyrażenie zgody na rozwiązanie
umowy o pracę z radnym Łukaszem Hamadykiem. Po rozpoznaniu wniosku, Rada Miasta nie wyraziła zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Łukaszem Hamadykiem.
LVIII/1759/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska i Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skarg Zakładu Pielęgnacji i Chirurgii Drzew "BEATA" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na Prezydenta
Miasta Gdańska i Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w sprawie niegospodarności przy realizacji zadania pod
nazwą Modernizacja Stadionu Piłkarskiego "LECHIA", Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LVIII/1760/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kartuska 16 na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska,
Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LVIII/1761/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi grupy mieszkańców Gdańska na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska oraz naruszenie
zasady praworządności w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części działki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Igielnicka
i Katarzynki, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LVIII/1762/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 83 w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku dotyczącą wadliwego
zaksięgowania nagrody pieniężnej wygranej przez klasę oraz niewłaściwej opieki nad chorym dzieckiem w czasie zajęć
lekcyjnych, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
LVIII/1763/18 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 896/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2018
r.
Rada Miasta stwierdziła nieważność w części Uchwały Nr XX/97/2018 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie wykorzystania środków finansowych na działalność statutową.
9 uchwał z zakresu programów rozwojowych
XLVIII/1445/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 890.000 zł w formie dotacji celowej
dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 890.000 zł. dla
Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku”. Z uwagi na przeszkody
formalne, dotacja nie została przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zabezpieczone środki
posłużyły do realizacji tego samego zadania w ramach bezpośredniej współpracy Miasta z Teatrem Wybrzeże.
L/1487/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację
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i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana
Rada Miasta udzieliła pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana
w Gdańsku na Centrum Św. Jana. Zawarto umowę dotacyjną na kwotę: 300.000 zł Dotacja została wykorzystana w całości
i rozliczona w terminie określonym umową.
LV/1577/18 w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Pruszcz Gdański 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
Rada Miasta wyraziła wolę zawarcia z Gminą Pruszcz Gdański umowy przekazania powstałej infrastruktury na terenie
Gminy Pruszcz Gdański w ramach prowadzonej inwestycji - budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską
(oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501, wiaty przystankowe). Zawarto umowę z Gminą Pruszcz Gdański
określającą warunki na jakich zostanie przekazana powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura. Na realizację
inwestycji Gdańsk otrzymał subwencję z Ministerstwa Finansów w wysokości 27.590.845 zł. Przekazanie infrastruktury
nastąpi po zakończeniu inwestycji.
LV/1578/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na wykonanie
zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny Baranek" w Gdańsku
Rada Miasta udzieliła pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji
zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” w Gdańsku. Obiekt znajduje się w zasobach Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku i podlega Marszałkowi Województwa Pomorskiego. Zawarło umowę dotacyjną i w ramach przekazanych
środków wykonano:
- konstruowanie belek w ścianach pełnych zgodnie z projektem, w tym zszycie murów prętami systemowymi w celu
wykonania wieńców stężających ściany pionowe, współpracujących z pozostałymi elementami sprężystymi
wzmacniającymi konstrukcję budynku,
- monitorowanie obiektu poprzez wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych przemieszczeń pionowych
i poziomych,
- montaż i demontaż rusztowań.
Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym umową.
LVI/1639/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 2017-2018 pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach, zmieniona uchwałą Nr LVIII/1750/18
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Gminie Kolbudy pomocy finansowej w kwocie 12.152.000 zł w latach:
- 2017 r. – 6.700.000 zł,
- 2018 r. – 5.452.000 zł,
na zadanie pn.: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach przy ul. Apollina na terenie gminy Kolbudy. Miasto przekazało
w 2018 r. Gminie Kolbudy dotację celową w wysokości 5.452.000zł w czterech transzach (15.03.2018 r., 15.06.2018 r.,
30.10.2018 r. 27.12 2018 r.). Dotacja została wykorzystana na realizację obiektu szkolnego.
LVI/1640/18 w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Samorządem 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
Rada Miasta wyraziła wolę zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy przekazania powstałej
infrastruktury na terenie Gminy Pruszcz Gdański w ramach prowadzonej inwestycji - budowa mostu zwodzonego na Wyspę
Sobieszewską (jezdnia wraz z poboczami, chodnik i ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami
podczyszczającymi, skrzyżowanie z ul. Łąkową i Piaskową w zakresie objętym decyzją ZRID, przystanek komunikacji
zbiorowej, zieleń – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 będącej w zarządzie – Zarządu Dróg Wojewódzkich). Gdańsk na
realizację inwestycji otrzymał subwencję z Ministerstwa Finansów w wysokości 27.590.845 zł. Przekazanie infrastruktury
nastąpi po zakończeniu inwestycji.
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LVII/1709/18 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – Etap II”
W celu umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – Etap II”, Rada Miasta upoważniła Prezydenta do złożenia wniosku
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Złożony w 2018 r. wniosek jest
w trakcie weryfikacji.
III/13/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji
programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku
Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł
Samorządowi Województwa Pomorskiego na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia
polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej. W 2019 roku zostanie zawarta umowa dotacyjna, a w budżecie miasta na rok 2020 zabezpieczone zostaną
środki finansowe na zadanie pn. Dokumentacja dla przyszłych projektów. Dotacja zostanie rozliczona w 2021 roku.
76 uchwał z zakresu rozwoju społecznego
w tym:
61 uchwał z zakresu edukacji
XLVII/1419/18, LVI/1650/18, III/23/18 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów
własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
W związku z utworzeniem nowych jednostek budżetowych:
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 przy ul. VII Dwór 7,
- Gdańskiej Szkoły Szermierki przy ul. VII Dwór 7,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Stefana Batorego 26,
- Przedszkola Nr 80 przy ul. Kolorowa 14,
- Przedszkola Nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze 1.
oraz zmianą nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zmianą nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 28 przy ul. Tęczowej 1, Rada Miasta uaktualniła zapisy uchwały określające źródła dochodów własnych gromadzonych
na wydzielonym rachunku.
XLVII/1417/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie założenia i prowadzenia
szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz
Gdański
W związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia w ramach umowy partnerskiej, jakim była budowa szkoły
metropolitalnej w Kowalach przez Kolbudy, Miasto Gdańsk i Pruszcz Gdański, Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie
porozumienia regulującego zasady założenia i prowadzenia szkoły podstawowej. Porozumienie zostało podpisane 19 marca
2018 r. w Kolbudach przez Wójta Gminy Kolbudy, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Wójta Gminy Pruszcz Gdański.
Porozumienie reguluje organizację pracy szkoły, sposób rekrutacji do szkoły, wyłonienie dyrektora szkoły, finasowanie szkoły
oraz rozliczenie kosztów pomiędzy partnerami.
XLVII/1418/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania
27

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
-

Rada Miasta przyjęła zasady udzielania z budżetu Miasta dotacji dla placówek oświatowych i uregulowała:
tryb udzielania i rozliczania dotacji,
przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,
termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji.

XLVII/1420/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 54 w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 92B
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola Nr 54, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Fantazja”. Uroczyste nadanie nazwy odbędzie się w roku 2020 razem z jubileuszem 50-lecia przedszkola.
XLVII/1421/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 64 w Gdańsku przy ul. Gospody 20
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola Nr 64, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Kubuś Puchatek”. Nazwa „Kubuś Puchatek” funkcjonuje w środowisku od 2003 roku i jest identyfikowana
z konkretnym przedszkolem. Od tego roku organizowana jest corocznie uroczystość na pamiątkę pierwszego wydania książki
A. A. Milne.
XLVII/1422/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 66 w Gdańsku przy ul. Startowej 2
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola Nr 66, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Źródełko”. Uroczyste nadanie nazwy połączone z jubileuszem 40-lecia przedszkola odbyło się 15 czerwca 2018 r.
XLVII/1423/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 71 w Gdańsku przy ul. Diamentowa 13A
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola Nr 64, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Diamencik”. Uroczyste nadanie nazwy połączone z jubileuszem 40-lecia przedszkola odbyło się 15 czerwca 2018 r.
XLVIII/1455/18, LVI/1652/18 w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów zatwierdzonego Uchwałą Nr
XXXVII/978/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego
XLVII/1424/18, LV/1619/18, LVIII/1755/18 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Rada Miasta uaktualniła zapisy uchwały poprzez:
- przeniesienie części ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 86 do obwodu Szkoły Podstawowej w Kowalach (na
podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kolbudy),
- dopisanie nowych ulic do obwodów szkół,
- zmianę nazw ulic zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2018 r.,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących nazewnictwa szkół i patronów szkół,
- wprowadzenie do sieci szkół dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 47 prowadzonych w Zakładzie
Poprawczym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wszystkie projekty dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uzyskały pozytywną
opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.
XLVIII/1456/18, LVI/1651/18 w sprawie projektu zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Miasta
Gdańska zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/979/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska
XLVII/1425/18, LV/1618/18, LVIII/1754/18 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta uaktualniła zapisy uchwały poprzez:
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- dopisanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 63,
- dopisanie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 16,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących nazewnictwa szkół dostosowując do aktów założycielskich szkół,
- zmianę nazw ulic zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2018 r.,
- nadanie numeru 22 Branżowej Szkole I stopnia prowadzonej w Zakładzie Poprawczym przez Ministra Sprawiedliwości.
Wszystkie projekty dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego uzyskały
pozytywną opinię Pomorskiego Kuratora Oświaty.
XLVII/1427/18, LIII/1549/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik
z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Miasta Gdańsk
W związku z pracami wdrożeniowymi nad programem dotyczącym elektronicznej obsługi wniosków jednorazowego
stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów, Rada Miasta dostosowała
zapisy Regulaminu do nowej organizacji obsługi dokumentacji stypendialnej, regulacji prawnej wynikającej z przyjęcia
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (RODO). Ponadto,
Rada zmieniła kryteria przyznawania stypendiów poprzez uszczegółowienie liczby punktów przyznawanych za konkretne
osiągnięcia, średniej ocen klasyfikacji rocznej oraz procentowy wynik egzaminu maturalnego.
XLVIII/1454/18 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zmieniona uchwałą Nr LI/1523/18
Rada Miasta wyodrębniła z budżetu środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli oraz dokonała ich podziału na różne formy doskonalenia i dofinansowanie działalności doradców
metodycznych. Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej podziału środków na różne formy
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uzasadniając, że podział środków nie należy do kompetencji Rady. W związku
z powyższym, Rada Miasta dokonała zmiany uchwały pozostawiając jedynie zapis dotyczący wyodrębnienia w budżecie
Miasta na 2018 r. środków w wysokości 1% bez wskazania ich przeznaczenia na konkretne formy doskonalenia
i dokształcania nauczycieli.
XLVIII/1457/18 zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku
Rada Miasta dokonała korekty nazwy zespołu szkół.
XLVIII/1458/18 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy
z Dąbrowszczaków 35 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 w Gdańsku
Rada Miasta uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2018 r. dokonała zmiany
nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
XLVIII/1459/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1913/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie nadania statutu
Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 wraz z Filiami Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b
W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących zmian w statucie szkolnego schroniska młodzieżowego,
w którym nie utworzono rady pedagogicznej, Rada Miasta doprecyzowała szczegółowe kompetencje dyrektora schroniska
i nadała dyrektorowi uprawnienia do dokonywania zmian w statucie schroniska.
XLVIII/1461/18 w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
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z Autyzmem w Gdańsku poprzez zmianę nazwy ulicy z Dąbrowszczaków 28 na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28
w Gdańsku
Rada Miasta uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2018 r. dokonała zmiany
nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
XLVIII/1462/18 w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Kolorowej 14 w Gdańsku
Rada Miasta z dniem 1 września 2018 r. utworzyła w dzielnicy Chełm publiczne przedszkole Nr 80 przy ul. Kolorowej
14. Sześciooddziałowe przedszkole zapewniło miejsca dla 150 dzieci w wieku 3-6 lat.
XLVIII/1463/18 w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 w Gdańsku
Rada Miasta z dniem 1 września 2018 r. utworzyła w dzielnicy Jasień publiczne przedszkole nr 68 przy ul. Lawendowe
Wzgórze 1. Dziesięciooddziałowe przedszkole zapewniło miejsca dla 250 dzieci w wieku 3-6 lat.
L/1493/18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku
LVI/1653/18 w sprawie wyłączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 z Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku
LVI/1654/18 w sprawie likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Gdańsku
W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb uczniów, przy uwzględnieniu
aspektów ekonomicznych, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Mistrzostwa
Sportowego nr 2.
W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 75 funkcjonują:
- Gimnazjum Przysposabiające do Pracy (do 31.08.2019 r.),
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (z oddziałami gimnazjalnymi do 31.08.2019 r.),
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2 (z oddziałami gimnazjalnymi do 31.08.2019 r.).
Oddziałów w całym Zespole jest 10, a liczba uczniów wynosi 171. Od 1 września 2019 r. przewidywana liczba oddziałów
wyniesie 5, z tego 2 oddziały Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i 3 oddziały Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2
prowadzącej szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka siatkowa. O zamiarze likwidacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2
powiadomiono rodziców uczniów. Pomorski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji szkoły. Uczniowie
Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 od 1 września 2019 r. będą kontynuować naukę w XXI Sportowym Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Kołobrzeskiej 77.
L/1494/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 83 w Gdańsku przy ul. Stanisława Dąbka 35
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 83, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Kolorowe Kredki”. Uroczyste nadanie nazwy odbyło się 17 maja 2018 r.
L/1495/18 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26
L/1496/18 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gdańsku z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26
Z dniem 1 września 2018 r. Rada Miasta utworzyła, przy ul. Stefana Batorego 26, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w
skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 63,
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19.
oraz nadała tym placówkom statuty.
L/1497/18 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły i stopnia nr 16 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8
L/1498/18 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły i stopnia nr 16 przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku do Zespołu Szkół Morskich
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku
Rada Miasta z dniem 1 września 2018 roku utworzyła Branżową Szkołę I stopnia nr 16 i włączyła ją w skład Zespołu
Szkół Morskich z siedzibą przy ul. Wyzwolenia. W skład Zespołu Szkół Morskich wchodzą:
- Technikum nr 16,
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- Branżowa Szkoła i stopnia nr 16.
W Technikum nr 16 prowadzone jest m.in. kształcenie w zawodzie technik logistyk, a jego odpowiednikiem w Branżowej
Szkole I stopnia jest zawód magazynier – logistyk. Zapotrzebowanie na kadrę średniego szczebla w obu zawodach jest bardzo
duże. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców zasadne było utworzenie Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej
w tym zawodzie.
LI/1520/18 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasta Gdańska
W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytku dwóch przedszkoli: nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 i nr 80
przy ul. Kolorowej 14, Rada Miasta ustaliła na rok szkolny 2018/2019 plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto.
LI/1521/18 w sprawie włączenia Przedszkola nr 44 w Gdańsku do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdańsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 oraz Przedszkole nr 44 korzystają wspólnie z budynku przy ul. Krasickiego 10,
mając na względzie usprawnienie zarządzania placówkami funkcjonującymi w budynku, z dniem 1 września 2018 r. Rada
Miasta włączyła Przedszkole nr 44 do Zespołu. Dotychczasowi pracownicy przedszkola stali się pracownikami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10.
LV/1620/18 w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli wnoszą opłaty za dłuższy czas pobytu dziecka niż czas realizowania
podstawy programowej oraz za wyżywienie. W celu usprawnienia egzekwowania niewniesionych opłat, Rada Miasta
upoważniła dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do:
wydawania decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących nieuiszczonych opłat, umorzenia opłat w całości albo
w części, odroczenia terminów spłaty całości albo części lub rozkładanie na raty płatności całości albo części opłat wobec
rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem przyjętym do przedszkola.
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W związku z powstawaniem nowych ulic, wydaniem Zarządzeń Zastępczych Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia
2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku, Rada Miasta w uchwałach stwierdzających przekształcenie
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe dokonała zmian w obwodach
następujących szkół:
Nr uchwały
LVI/1655/18
LVI/1656/18

zmiana w obwodzie
Szkoły Podstawowej nr 85
Szkoły Podstawowej nr 24

LVI/1657/18

Szkołę Podstawową nr 1

LVI/1658/18

Szkoły Podstawowej nr 44

LVI/1659/18
LVI/1660/18
LVI/1661/18
LVI/1662/18
LVI/1663/18

Szkoły Podstawowej nr 57
Szkoły Podstawowej nr 39
Szkoły Podstawowej nr 40
Szkoły Podstawowej nr 83
Szkoły Podstawowej nr 86

LVI/1664/18
LVI/1665/18

Szkoły Podstawowej nr 14
Szkoły Podstawowej nr 45

LVI/1666/18

Szkoły Podstawowej nr 27

LVI/1667/18

Szkoły Podstawowej nr 47

LVI/1668/18

Szkoły Podstawowej nr 79

LVI/1669/18

Szkoły Podstawowej nr 81

powód
powstanie ul. Krzysztofa Komedy
zmiana nazwy ul. Wincentego Pstrowskiego na Henryka
Lenarciaka (Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
zmiana nazwy ul. Leona Kruczkowskiego na Ignacego
Matuszewskiego (Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
zmiana nazwy ul. Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego (Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
ujęcie w obwodzie ul. Stara Stocznia
powstanie ul. Bolesława Leśmiana
powstanie ul. Cieplewskiej
powstanie ul. Dębogórskiej
powstanie ul. Kozacza Góra, i przekazanie kilku ulic do
obwodu Metropolitalnej Szkoły w Kowalach
powstanie ul. Migdałowej
zmiana ul. Józefa Wassowskiego na Anny Walentynowicz
(Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
zmiana nazwy ul. Franciszka Zubrzyckiego na Feliksa
Selmanowicza „Zagończyka” (Zarządzenie Zastępcze
Wojewody)
zmiana nazwy ul. Mariana Buczka na Jana StypRekowskiego (Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
zmiana nazwy ul. Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego (Zarządzenie Zastępcze Wojewody)
zmiana nazwy ul Stanisława Sołdka na Kazimierza
Szołocha (Zarządzenie Zastępcze Wojewody) oraz
przypisanie do obwodu części ul. Junony

LVIII/1756/18 w sprawie nadania imienia „Marszałka Józefa Piłsudskiego” Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkole i stopnia nr
2, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 16/18
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr
2, Rada Miasta nadała tym placówkom imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 23
listopada 2018 r.
LVIII/1757/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 1, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Tęczowa Jedyneczka”. Nazwa Tęczowa Jedyneczka pojawiła się 28 maja 2004 roku. Wówczas uroczyście przyjęto
nazwę Przedszkola.
LVIII/1758/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 67 w Gdańsku przy ul. Dworskiej 31
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 67, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Wesołe Skrzaty”. Przedszkole zwyczajowo nosiło tę nazwę od 1998 r.
XLVII/1426/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
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przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Rada Miasta ustaliła odpłatność w wysokości 1 zł za 1 godzinę zajęć wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin
realizowania podstawy programowej oraz zwolniła z konieczności wnoszenia opłat:
- rodziców dzieci niepełnosprawnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- rodziców mieszkający w domu samotnego rodzica lub schronisku dla bezdomnych.
XLVIII/1460/18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 1/6
Rada Miasta podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 funkcjonującej w Szpitalu Wojewódzkim
w Gdańsku. W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty, szkoła nie została zlikwidowana.
III/22/18 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 w Gdańsku przy ul. Wolności 26
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 32, Rada Miasta nadała przedszkolu
nazwę „Bursztynek”. Uroczyste nadanie nazwy odbędzie się 3 kwietnia 2019 r.
15 uchwał z zakresu spraw społecznych:
XLVII/1416/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na 2018 rok w mieście Gdańsku
Rada Miasta przyjęła do realizacji na rok 2018 r. plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
Prace zaplanowano dla 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, skierowanych
przez Gdański Urząd Pracy w ramach projektu Prace Społecznie Użyteczne oraz Projektu Aktywizacja i Integracja do 4
jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i Domów Pomocy
Społecznej. Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych 20 osób przepracowało 3517 godzin, w tym:
- w ramach Projektu Aktywizacja i Integracja 11 osób przepracowało 1100 godzin. Koszt osobowy wynosił 8.910 zł, w tym
z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 3.564,00 zł (40%) oraz z Gdańskiego Urzędu Pracy
w wysokości 5.346,00 zł (60%),
- poza projektem 9 osób przepracowało 2417 godzin. Koszt osobowy wyniósł: 19.920,70 zł, w tym z budżetu Gdańskiego
Urzędu Pracy pokryto w ramach aktywizacji osób bezrobotnych 12.578,37 zł, Miasto poniosło pozostałe koszty
osobowe w wysokości 8.115,88 zł.
Koszty rzeczowe i dojazdu pokryło Miasto w wysokości 3.374,64 zł.
L/1492/18 w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas
nieokreślony
Rada Miasta wyraziła wolę kontynuacji gdańskiego programu repatriacyjnego zobowiązując się do zaproszenia
i stworzenia warunków na osiedlenie się w Gdańsku jednej rodziny polskiego pochodzenia repatriowanej z Republiki
Kazachstanu lub innej republiki środkowo - azjatyckiej byłego ZSRR poprzez zapewnienie mieszkania, udzielenie pomocy
finansowej na zagospodarowanie i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Zwiększona popularność repatriacji do ośrodków
adaptacyjnych spowodowała, że w 2018 roku w bazie RODAK prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji nie było rodziny mogącej osiedlić się w Gdańsku. Miasto oczekuje na wskazanie takiej rodziny przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 roku.
LV/1566/18 w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania
Rada Miasta przyjęła Model na rzecz Równego Traktowania. Celem Modelu jest, w okresie do 2023 roku,
podniesienie możliwości realizacji praw człowieka, wyrównanie szans na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym
i zwiększenie ochrony przed dyskryminacją grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska ze względu na płeć, wiek, pochodzenie
etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.
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Przyjęcie uchwały poprzedził dziewięciomiesięczny okres przygotowań: od diagnoz potrzeb grup zgodnie z wyżej
wymienionymi przyczynami dyskryminacji po propozycje 179 rekomendacji zmian w politykach i działaniach Miasta
Gdańska oraz jego jednostek. Dokument opracował Zespół ponad 100 ekspertów i ekspertek zajmujących się
przeciwdziałaniem dyskryminacji, wykluczeniu i upowszechnianiem praw człowieka. Przeprowadzone zostały dwie tury
konsultacji społecznych Modelu (pierwsza - dotyczyła jedynie rekomendacji, druga tura - dotyczyła całości projektu Modelu)
oraz konsultacje wewnętrzne z kadrą kierowniczą komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek
organizacyjnych i spółek miejskich. Wojewoda Pomorski zaskarżył uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
w dniu 20 grudnia 2018 r. stwierdził nieważność załącznika do uchwały zatytułowanego "Model na rzecz Równego
Traktowania" w części dotyczącej punktu 7 "Rekomendacje i zadania" (w tym 7.1 Wszystkie obszary, 7.2 Edukacja, 7.3
Zdrowie Publiczne i Sport, 7.4 Integracja społeczna i aktywność obywatelska, 7.5 Kultura i czas wolny, 7.6 Innowacyjność
i przedsiębiorczość oraz Atrakcyjność inwestycyjna, 7.7 Infrastruktura, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczna) oraz
punktu 8 "Wdrażanie". Wyrok stał się prawomocny z dniem 1 marca 2019 r. W związku z tym Miasto prowadzi prace nad
przyjęciem wykreślonych przez Sąd części Modelu dotyczących rekomendacji i sposobów ich wdrażania.
LV/1616/18, LVI/1649/18, LVII/1725/18 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
W związku ze zwiększeniem o 500.000 zł dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, Rada Miasta przeznaczyła:
- 62.000 zł na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, szkolenia, zakup
mebli zabezpieczających dokumenty, zakup materiałów biurowych i druków oraz zwiększenie środków przeznaczonych
na wynagrodzenia biegłych sądowych),
- 114.854 zł na realizację zadań Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (regulacja wynagrodzeń),
- 95.648 zł na realizację zadań Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (regulacja
wynagrodzeń, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, warsztaty),
- 57.498 zł na doposażenie realizatorów i partnerów Programu w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zadań oraz
zapewnienie organizacji pracy Komisji Konkursowych opiniujących oferty w ramach zdrowia publicznego,
- 170.000 zł - na realizację zadania związanego z organizacją kolonii, obozów i półkolonii z programem zajęć
profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych realizowanych przez szkoły.
Ponadto, Rada Miasta dokonała przesunięć środków finansowych w zadaniach Programu niewykorzystanych w konkursach
z zakresu zdrowia publicznego i przeznaczyła:
- 41.000 zł na realizację zadań Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (na nagrodę z okazji jubileuszu placówki,
rozszerzenie programu pracowniczego, zabezpieczenie pracy w zakresie zapewnienia wsparcia osób
niepełnosprawnych intelektualnie),
- 65.000 zł na realizację zadań koordynowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego (zapewnienie specjalistycznej
pomocy dla DDA, zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom i osobom niepełnosprawnym intelektualnie),
- 130.000 zł na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zapewnienie szkolenia, w tym dotyczącego
rekomendowanych programów, zapewnienie działań informacyjno-edukacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy,
doposażenia placówek wsparcia dziennego).
Niewykorzystane środki z półkolonii i monitoringu Programu Rada Miasta przeznaczyła na:
- zwiększenie środków o 59.390 zł na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii związanego z pomocą dla osób
uzależnionych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami beneficjentów,
- zwiększenie środków o 25.000 zł na zadanie związane z prowadzeniem Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych.
Propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół do Spraw Monitoringu i Ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020.

LV/1617/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020
Na podstawie dokonanej w 2017 roku diagnozy pn.: „Wzorzec konsumpcji napojów alkoholowych wśród
mieszkańców Gdańska w wieku 50 oraz wśród osób niepełnosprawnych”, Rada Miasta w Wieloletnim Ramowym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata
2017 – 2020 uwzględniła nowe wnioski i rekomendacje dotyczące:
- ukierunkowywania strategii informacyjnych instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym na docieranie do
środowiska rodzinnego,
- szerzenia wiedzy na temat seksualności osób starszych oraz bezpiecznych zachowań seksualnych,
- przygotowania działań szkoleniowych dla lekarzy POZ, służb medycznych i środowiskowych dotyczących identyfikacji
problemów uzależnień,
- projektowania działań wspierających, ukierunkowanych na zbiorowości osób starszych, które powinny uwzględniać
specyfikę płci,
- projektowania działań wspierających, ukierunkowanych na zbiorowości osób niepełnosprawnych, które powinny
uwzględniać specyfikę płci.
- działań wspierających osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin, które powinny być nakierowane na wybieranie
alternatywnych wskaźników dorosłości.
Propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół do Spraw Monitoringu i Ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020.
LV/1623/18 zmieniająca uchwałę Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
"Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"
Rada Miasta rozszerzyła kompetencje Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego w zakresie spraw związanych
z przeprowadzaniem wyborów i powołaniem Gdańskiej Rady Seniorów.
LVII/1726/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019
Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gdańska na rok 2019. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką,
przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną
i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jego realizację.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata
2017 – 2020, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gdańską Radę Działalności Pożytku
Publicznego. Zaplanowana na realizację Programu kwota wynosi 12.400.000 zł.
LVII/1727/18 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019
roku
Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu w obszarze zadań własnych Miasta należy m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Rada Miasta ustaliła na 2019 rok miesięczną kwotę dotacji na
działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w wysokości:
- 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej,
- 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.
Środki na dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 w łącznej wysokości 204.480 zł.
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LVII/1728/18 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
Rada Miasta przyjęła Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Program
zaopiniowała pozytywnie Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przyjęty program zawiera cele główne
i szczegółowe, zasady i formy współpracy oraz tryb organizacji konkursów na 2019 r. Współpraca Miasta z organizacjami
odbywać się będzie zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej. Na realizację zadań Miasto przeznaczyło środki w
wysokości 58.595.850,65 zł, w szczególności na:
- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- ochronę i promocję zdrowia, w tym ochrony zdrowia psychicznego,
- współpracę ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania,
- utworzenie i modernizację małych placów zabaw na terenie Gdańska,
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- edukację, oświatę i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
- promocję zatrudnienia, aktywizację lokalnego rynku pracy i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oraz
aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych,
- promocję i organizację wolontariatu,
- wspieranie rozwoju społeczności lokalnej,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
LVII/1729/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków –
jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu
LVII/1730/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 10
„Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu
LVII/1731/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11
„Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu
LVII/1732/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12
„Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu
W związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu rekrutacji do żłobków, Rada Miasta wprowadziła zmiany
w statucie Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków:
- Nr 10 „Dzwoneczek” z siedzibą przy ul. Królewskie Wzgórze,
- Nr 11 „Bursztynek” z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 16,
- Nr 12 „Żagielek” z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 12.
9 uchwał z zakresu geodezji
XLVIII/1443/18 w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stanisława Kowalskiego
W Gdańsku – Chełmie nadano nazwę Rondo im. Stanisława Kowalskiego rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic
Nieborowskiej i Wilanowskiej.
XLVIII/1444/18 w sprawie nadania nazwy ulica Filmowa
W Gdańsku - Matarni, nadano nazwę Filmowa ulicy położonej na południe od ulicy Telewizyjnej.
LV/1567/18 w sprawie nadania nazwy Skwer im. Ireny Jarockiej
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W Gdańsku - Oliwie nadano nazwę Skwer im. Ireny Jarockiej skwerowi położonemu w rejonie ulic Żeromskiego,
Grottgera i Wita Stwosza.
LV/1568/18 w sprawie nadania nazwy ulica prof. Mariana Osińskiego
W Gdańsku - Jasieniu nadano nazwę prof. Mariana Osińskiego ulicy położonej na wschód od ulicy Tanecznej.
LVII/1701/18 w sprawie nadania nazwy Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski
W Gdańsku - Wyspie Sobieszewskiej nowo wybudowanemu mostowi przez Martwą Wisłę nadano nazwę Most 100lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
LVII/1702/18 w sprawie nadania nazwy ulica 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego
W Gdańsku - Wyspie Sobieszewskiej nadano nazwę 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego ulicy położonej na
południe od ulicy Turystycznej.
LVII/1703/18 w sprawie nadania nazwy Rondo Rybaków
W Gdańsku - Wyspie Sobieszewskiej nadano nazwę Rondo Rybaków rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy
Nadwiślańskiej i Turystycznej.
LVII/1704/18 w sprawie nadania nazwy ulica Wolińska
W Gdańsku - Chełmie nadano nazwę Wolińska ulicy położonej na południowy wschód od ulicy Kampinoskiej.
LVIII/1746/18 w sprawie nadania nazwy Skwer Sąsiadów
W Gdańsku - Wrzeszczu Górnym nadano nazwę Skwer Sąsiadów skwerowi położonemu w rejonie ulic Zabytkowej,
Gotyckiej i Renesansowej.
Wszystkie nazwy ulic zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wprowadzone na mapę nazw
ulic, placów i numeracji porządkowej.
37 uchwał z zakresu gospodarki komunalnej
XLVII/1407/18 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2018 rok, zmieniona uchwałą Nr LVIII/1752/18
Rada Miasta ustaliła jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości do
wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na:
- remonty i konserwację budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Miasto do zarządzania,
- rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- remonty budynków zabytkowych oraz remonty budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach
Miasta,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały,
- zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta,
- bieżące utrzymanie szaletów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Miasta
Gdańska.
W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 11.662.286,29 zł.
XLVII/1408/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez
komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na
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terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk. Obwieszczenie opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 6.03.2108 roku, poz. 787.
XLVII/1409/18, LIII/1542/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rada Miasta dokonała zmian we wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z tego typu deklaracji i załączników korzystają podatnicy zgłaszający
budynki wielolokalowe tj. spółdzielnie mieszkaniowe, Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe. Prawidłowe
brzmienie opisów odsyłających zawartych w formularzach jest istotne dla prawidłowego wypełnienia deklaracji i określenia
wysokości opłaty. Na podstawie podjętej uchwały przyjęto łącznie 4318 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2018 r. Ponadto w celu umożliwienia wyboru częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie dla frakcji „metale i tworzywa sztuczne” oraz „papier” z 2 razy w miesiącu na 1, 2 lub 4 razy
w miesiącu, Rada Miasta dokonała zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych.
W 2018 r. przyjęto łącznie 5 666 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XLVII/1410/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą
Miasta Gdańska, a innymi Gminami w sprawie wykonania zadań publicznych tych gmin w zakresie zagospodarowania przez
Gminę Miasta Gdańska frakcji wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin
W związku z tym, że Miasto zamierza realizować zadania w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych, w tym
także frakcji wysortowanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gdańska oraz 7 gmin, Rada Miasta wyraziła
zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Zawarcie porozumienia międzygminnego jest warunkiem koniecznym do otrzymania bezzwrotnego dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej na budowę, utrzymanie i eksploatację Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku
oraz na rozbudowę Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w wymienionych instalacjach, dofinansowanych ze środków NFOŚiGW,
zagospodarowywane będą (zarówno w spalarni, jak i w kompostowni odpadów) odpady komunalne przekazywane z gmin,
które zawrą z Gdańskiem porozumienia międzygminne. Treść porozumień jest w trakcie opracowywania.
XLVII/1411/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach
Towarzystw Budownictwa Społecznego
Rada Miasta wprowadziła zmiany dostosowujące zasady najmu lokali mieszkalnych do Gdańskiego Programu
Mieszkalnictwa Społecznego, między innymi poprzez:
- wyłączenie obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej przez najemców mieszkań ze wsparciem na czas określony,
- rozszerzenie możliwości zawarcia umowy najmu mieszkania ze wsparciem o umowę na czas nieoznaczony,
- dodanie możliwości użyczania mieszkań wspomaganych na czas oznaczony,
- dodanie możliwości uzupełniania list osób oczekujących na lokal zamienny w ciągu roku w przypadku wykwaterowań
inwestycyjnych,
- rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wynajmu mieszkania z zasobu TBS bez obowiązku wpłaty partycypacji
o osoby podlegające wykwaterowaniu.
XLVIII/1448/18 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2018 roku
Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
w 2018 r. Celem programu było m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie
bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Na realizację programu wydano środki w wysokości 2.991.571 zł, w tym:
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-

na zadania realizowane przez Schronisko – 2.770.323 zł,
na program ogólnomiejski w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów” – 191.748 zł,
na zadania realizowane przez Wydział Środowiska: domki dla kotów – 16.500 zł i działania promocyjne i edukacyjne –
13.000 zł.

XLVIII/1449/18, LIII/1540/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Gdańska
XLVIII/1450/18, LIII/1541/18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przychylając się do wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz uwzględniając decyzję Marszałka Województwa
Pomorskiego, Rada Miasta wprowadziła zapisy umożliwiające odbieranie od właścicieli nieruchomości zebranych odpadów
o charakterze medycznym (igły, strzykawki, ampułko-strzykawki, paski do glukometrów) i inne odpady powstające w wyniku
samodzielnie wykonanych iniekcji domowych. W związku z niezachowaniem procedur związanych z publikacją uchwał
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski 30 marca 2018 r. stwierdził nieważność uchwał.
W związku z tym, Rada Miasta ponownie podjęła uchwały o tej samej treści z obowiązkiem publikacji ich w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
XLVIII/1451/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom Komunalnym Spółce z o.o. z siedzibą
w Gdańsku wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku
W związku z tym, że działania Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. od początku 2018 r. koncentrowały się na
przystąpieniu do realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w VI sektorze
Gdańska, Rada Miasta dokonała zmiany terminu podjęcia przez spółkę GUK realizacji kolejnego zadania polegającego na
usuwaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z 21 lutego 2018 r.
na dzień 1 września 2018 r. Do tego czasu usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania zajmował się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
XLVIII/1452/18, LV/1611/18, LVIII/1751/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych,
cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
-

-

Rada Miasta:
wprowadziła bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej: dla dzieci i młodzieży szkolnej uprawnionych do
korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca,
doprecyzowała zasady dotyczące przejazdów ulgowych poprzez określenie grupy, której dotyczy ulga, tj. dzieci
i młodzieży do 24 roku życia, uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych oraz
ponadgimnazjalnych,
określiła zasady bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej z Żukowa, Pruszcza Gdańskiego
i Kolbud,
wprowadziła bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1 dla dzieci oraz
młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Sopotu i korzystających z Karty Sopockiej,
doprecyzowała zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży z Gdańska.

L/1490/18 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska
uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Rada Miasta przekazała Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletów
miejskich oraz uprawnienia do całkowitego lub częściowego zwalniania z tych opłat w przypadkach uzasadnionych.
LI/1516/18 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta wyraziła pozytywną opinię o lokalizacji kasyna gry przy alei Grunwaldzkiej 105.
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LI/1519/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali
użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe
W celu uporządkowania zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności,
Rada Miasta dokonała w uchwale zmian dotyczących:
- wprowadzenia nowych możliwości sformułowania ograniczeń dotyczących organizowanego przetargu ograniczonego
do wyłonienia przyszłego najemcy;
- możliwości żądania od najemców aktualizacji zabezpieczeń w całym okresie trwania umowy;
- możliwości oddania lokalu w najem na rzecz ściśle określonej kategorii podmiotów realizujących zadania określone
w konkursach organizowanych przez Miasto;
- wprowadzenia możliwości przyznania zniżek przez Prezydenta;
- ujednolicenia zasad procedury bezprzetargowej dla:
a) biur senatorskich i poselskich, partii politycznych posiadających reprezentację w organach państwowych
i samorządowych,
b) administracji rządowej, policji,
c) związków zawodowych ogólnokrajowych lub regionalnych korporacji zawodowych,
d) konsulatów,
e) związków samorządowych,
f) szkół, przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczo wychowawczych,
g) instytucji kultury,
h) organizacji pożytku publicznego, społecznych i działających na rzecz pożytku publicznego,
i) zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych.
LIII/1543/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła, że miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gdańska mogą być
usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 m od:
- placówek dla osób bezdomnych,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- placówek leczenia uzależnień.
LIII/1544/18 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gdańska
1.

2.

Rada Miasta Gdańska ustaliła:
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia):
- 750 – napoje alkoholowe o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
- 700 – napoje alkoholowe o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 700 – napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu;
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (placówki handlowe):
- 850 zezwoleń – napoje alkoholowe o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo,
- 825 zezwoleń – napoje alkoholowe o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 825 zezwoleń – napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu.

LIII/1545/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu
takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego
Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu
takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Pomorskiego z 9.07.2018 r., po. 2691.
III/1547/18 zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania
likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych
i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych”
Rada Miasta zmieniła nazwę Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na Gdańskie Nieruchomości. Zarząd
nad nieruchomościami komunalnymi stanowi jedynie część faktycznie wykonywanej przez jednostkę działalności, a nowa
nazwa odzwierciedla szerszy kontekst gospodarowania zasobem nieruchomości będących we władaniu Miasta.
LV/1608/18 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy
przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Miasta Gdańska
W celu ograniczenia praktyki rażącego zawyżania cen przez niektórych przedsiębiorców wykonujących usługę
przewozu osób taksówkami, Rada Miasta wprowadziła na terenie Gdańska górny limit cen w przewozach taksówkami, które
wynoszą:
- 9,00 zł - opłata początkowa dla wszystkich taryf,
- 4,00 zł - cena za przejazd 1 km w i taryfie,
- 6,00 zł cena za przejazd 1 km w II taryfie,
- 50,00 zł - opłata za 1 godz. postoju.
Wysokość cen maksymalnych ustalono w toku konsultacji ze środowiskiem gdańskich taksówkarzy, przedstawicielami
związków zawodowych oraz analizy cen maksymalnych obowiązujących w innych miastach w Polsce.
LVI/1673/18 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości uchwały Rady Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi grupy taksówkarzy niezrzeszonych, o stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr
LV/1608/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref
cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie Gdańska, Rada Miasta uznała, że wniosek
skarżących nie zasługuje na uwzględnienie. Rada oceniła, iż podniesiony w skardze zarzut wadliwości uchwały nie jest
wiarygodny. Skarżący złożyli wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny 12.09.2018 r. wydał postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej
uchwały. Skarżący zwrócili się ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Miasto podtrzymało
stanowisko o prawidłowości sposobu wyznaczenia wysokości cen maksymalnych w przewozach taksówkami przyjętych
w uchwale oraz o zasadności podjęcia uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny nie wyznaczył terminu posiedzenia.
LV/1609/18 w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami osób i ich bagażu na terenie Gminy
Miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła zasady przewozu osób, bagażu podręcznego i zwierząt w taksówce oraz wprowadziła zakaz
palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych. Ponadto Rada Miasta wprowadziła obowiązek
bezwzględnego informowania o zamiarze zastosowania dopłaty za dodatkowe usługi związane z przewozem (np.
zamówienie pojazdu przystosowanego do przewozu więcej niż 5 osób łącznie z kierowcą lub „kombi”).
LV/1610/18 w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Gdańska
-
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Rada Miasta ustaliła dodatkowe oznaczenia taksówek poprzez:
wprowadzenie identyfikatora kierowcy taksówki, który od 1 października 2019 r. będzie wydawany przez Prezydenta
Miasta Gdańska,
wprowadzenie nowej szaty graficznej istniejących oznaczeń.

LV/1612/18 w sprawie okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego
Na czas trwania w Gdańsku Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego, Rada Miasta wprowadziła bezpłatne przejazdy
komunikacją miejską dla wolontariuszy obsługujących Zlot oraz dla uczestników Zlotu i członków kadry ZHP. Podstawę
darmowych przejazdów stanowiła Karta Identyfikacyjna wydana przez ZHP. Darmowe przejazdy obowiązywały dla:
- wolontariuszy ZHP w dniach 16 lipca - 19 sierpnia 2018 r.,
- członków kadry ZHP w dniach 1 - 19 sierpnia 2018 r.
LV/1613/18 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Gdańska
Na wniosek Saur Neptun Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, Rada Miasta przyjęła Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gdańska.
LV/1614/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania
zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta
Gdańska na strefy czynszowe. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z 21.08.2018 r., poz. 3355.
LVI/1646/18 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
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity 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. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z 11.10.2018 r., poz. 3847.
LVI/1647/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Gdańska
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta Gdańska w formie obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 11.10.2018 r., poz. 3863.
LVII/1715/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim i Powiatem Gdańskim w sprawie powierzenia
Powiatowi Starogardzkiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich
W związku ze zmianą od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym regulujących tryb
rekompensowania operatorom publicznego transportu zbiorowego kosztów poniesionych z tytułu honorowania ulg
ustawowych, Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Starogardzkim i Powiatem
Gdańskim, umożliwiając dalsze korzystanie z ulg ustawowych pasażerom funkcjonujących komercyjnych linii autobusowych
relacji Powiat Starogardzki – Powiat Gdański – Miasto Gdańsk. Porozumienie zawarto 5 listopada 2018 r.
LVII/1716/18 w sprawie powierzenia „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego
Rada Miasta powierzyła na okres 10 lat InnoBaltica Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykonywanie zadań własnych
polegających na realizacji obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego, w zakresie:
- organizacji publicznego transportu zbiorowego i zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego, polegających na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu
42

RAPORT O STANIE GDAŃSKA ZA 2018 ROK | Załącznik nr 3: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska

-

informacji dla pasażera,
zarządzania publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera.

LVIII/1753/18 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018
W związku z koniecznością dostosowania przepisów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Gdańska do nowych przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, Rada Miasta przedłużyła termin
zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2019-2024 oraz zmieniła
nazwę Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na Gdańskie Nieruchomości.
III/14/18 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa,
zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”
Rada Miasta określiła zasady wprowadzania programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na start". Dopłaty będą
udzielane najemcom nowych mieszkań utworzonych w ramach współpracy Inwestora z Miastem w formie bezzwrotnego
wsparcia ze środków budżetu państwa wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
III/16/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk
Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z siedmioma gminami w sprawie
współdziałania przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk, wyznaczonej
na podstawie uchwały Nr 123/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk. Podstawą do zawarcia porozumienia są uchwały
podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk. 22 stycznia 2019 r. zawarto porozumienie
międzygminne dotyczące współdziałania ośmiu gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk.
12 uchwał z zakresu polityki gospodarczej
XLVII/1412/18 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o. w kwocie 7.731.000,00 zł, który dzieli się na 7.731 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 7.731.000,00 zł.

X/1413/18 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 12.183.000,00 zł, który dzieli się na 24.366 udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 12.183.000,00 zł.
L/1489/18 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Usługi
Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Usługi
Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 6.205.000,00 zł, który dzieli się na 6.205 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.
Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 6.205.700,00 zł w postaci 22.530 sztuk
pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu, a kwotą podwyższenia
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kapitału zakładowego w wysokości 700,00 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki.
LIII/1538/18 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.
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o. w kwocie 3.235.000,00 zł, który dzieli się na 3.235 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 3.235.000,00 zł w postaci prawa
własności do niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ul. Maszynowej i Cementowej.
LV/1579/18 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.
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o. w kwocie 6.411.000,00 zł, który dzieli się na 6.411 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 6.411.000,00 zł w postaci prawa
własności do niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ul. Michałki.
LVI/1641/18 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.
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o. w kwocie 23.243.000,00 zł, który dzieli się na 23.243 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł
każdy. Całość udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 23.249.742,86 zł w postaci prawa
własności do niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości położonych w Gdańsku Płoni i niezabudowanych
nieruchomości położonych przy ul. Maszynowej. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu, a kwotą podwyższenia
kapitału zakładowego w wysokości 6.742,86 zł zasili kapitał zapasowy Spółki. w 2018 r. objęto i pokryto 22.975 udziałów
wkładem niepieniężnym o wartości 22.981.212,01 zł w postaci prawa własności do 12 niezabudowanych nieruchomości
położonych w Gdańsku. Różnica pomiędzy wartością aportu, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości
6.212,01 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 31 grudnia 2018 r. podpisano umowę przeniesienia własności zabudowanej
nieruchomości położonej w Gdańsku Płoni. Pozostała nieruchomość zostanie wniesiona aportem w terminie późniejszym,
po zakończeniu spraw proceduralnych związanych z wymeldowaniem i uporządkowaniem nieruchomości.
LVI/1643/18 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
InnoBaltica Sp. z o.o. przyspieszyła realizację zadań zaplanowanych na 2019 r. ze względu na możliwość uzyskania
85% zwrotu poniesionych kosztów. W związku z tym, Rada Miasta wyraziła zgodę na zwiększenie kwoty dokapitalizowania
spółki w 2018 r. o 850.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dokapitalizowania spółki w 2019 r. w wyniku zmian,
w 2018 roku objęto 1.571 udziałów o łącznej wartości 1.571.000 zł, a w 2019 r. zostaną objęte 4.344 udziały o łącznej
wartości 4.344.000,00 zł.
LVI/1644/18 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000,00 zł, który dzieli się na 3.000 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 3.000.000,00 zł.
LVI/1645/18 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Czystej Energii
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Czystej Energii Sp.
z o.o. w kwocie 17.700.000,00 zł, który dzieli się na 17.700 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość
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udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 17.700.000,00 zł.
LVII/1710/18 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp.
z o.o. w kwocie 150.000,00 zł, który dzieli się na 300 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Całość udziałów
została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 150.000,00 zł.
LVII/1711/18 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w kwocie 2.200.000,00 zł, który dzieli się na 2.200 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 2.200.000,00 zł.
III/15/18 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o.o. w kwocie 11.010.000,00 zł, który dzieli się na 11.010 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 zł każdy. Całość udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 11.010.000,00 zł,
z podziałem na 2 etapy: w 2018 r. - 1.300 udziałów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz w 2019 r. - 9.710 udziałów w kwocie
9.710.000,00 zł.
6 uchwał realizowanych przez Wydział Kadr i Organizacji
III/24/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres kadencji 2018-2023
-

-

Rada Miasta ustaliła dla Prezydenta Miasta na okres kadencji 2018-2023 wynagrodzenie:
miesięczne zasadnicze i dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości określonej dla prezydenta miasta powyżej 300
tysięcy mieszkańców w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości zgodnej w obowiązującymi przepisami,
dodatek specjalny w kwocie stanowiącej różnicę między siedmiokrotnością kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem
funkcyjnym i dodatkiem za wieloletnią pracę - nie wyższej jednak niż 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.

L/1486/18 w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska
LI/1514/18 w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania, zmieniona uchwałą Nr LVI/1636/18
Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 11 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Rada Miasta dokonała
podziału Miasta na:
- 6 okręgów wyborczych określając ich numery, granice oraz liczbę,
- 183 stałe obwody głosowania określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
LVI/1635/18 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej
Regulaminu
W celu przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic, Rada Miasta powołała Komisję Miejską ds. Wyborów
w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku oraz ustaliła regulamin pracy komisji.
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LVI/1637/18 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
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do Rady Miasta, Sejmiku Województwa
Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta, Rada Miasta utworzyła 16 odrębnych obwodów głosowania oraz ustaliła ich numery,
granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
38 uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami
LV/1580/18, LV/1581/18, LV/1582/18, LV/1583/18, LV/1584/18, LV/1585/18, LV/1586/18, LV/1587/18, LV/1588/18,
LV/1589/18, LV/1590/18, LV/1591/18, LV/1592/18, LV/1593/18, LV/1594/18, LV/1595/18, LV/1596/18, LV/1597/18,
LV/1598/18, LV/1599/18, LV/1600/18, LV/1601/18, LV/1602/18, LV/1603/18, LV/1604/18, LV/1605/18, LV/1606/18,
LV/1607/18, LVII/1717/18, LVII/1718/18, LVII/1719/18, LVII/1720/18, LVII/1721/18, LVII/1722/18, LVII/1723/18,
Rada Miasta Gdańska podjęła 35 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 5.639.550,14 zł.
LI/1513/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Muzeum Gdańska
Muzeum Gdańska wystąpiło o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta,
położonej na terenie "Pola bitewnego na Półwyspie Westerplatte", która jako pomnik historii jest wpisana do Rejestru
Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego. Z uwagi na planowane utworzenie plenerowego muzeum pełniącego
funkcję miejsca pamięci i edukacji, Rada Miasta przychyliła się do wniosku, wyrażając zgodę na dokonanie darowizny
z przeznaczeniem na cel publiczny, związany z opieką nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki.
III/12/18 w sprawie określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta bonifikaty w wysokości 95% od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Uchwała weszła
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2.01.2019 r., poz. 1.
LVIII/1747/18 w sprawie zasad zbywania pomieszczeń mieszkalnych niespełniających wymogów samodzielnych lokali oraz
udziałów Gminy Miasta Gdańska w niewyodrębnionej części nieruchomości budynkowej
Rada Miasta ustaliła zasady zbywania pomieszczeń mieszkalnych niespełniających wymogów samodzielnych lokali
oraz zasady zbywania udziałów Miasta w niewyodrębnionej części nieruchomości budynkowej. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 21.11.2018 r., poz. 4562. w 2018 r. nie
dokonano zbycia na zasadach określonych w uchwale.
18 uchwał z zakresu ochrony środowiska
Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, Rada Miasta uznała za pomniki przyrody:
Nr uchwały
LI/1508/18
LI/1509/18

LI/1510/18
LI/1511/18

Pomnik przyrody
Drzewo z gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 340 cm, rosnące na
niezabudowanej działce pomiędzy nieruchomościami przy ul. Konopnickiej 5 i 7.
Drzewo z gatunku buk pospolity, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 368 cm, rosnące na
terenie Nadleśnictwa Kolbudy, Leśnictwa Otomin, na działce leśnej zlokalizowanej pomiędzy
ulicami Gostyńska/Goplańska.
Drzewo z gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 557 cm, rosnące na
terenie Parku Oruńskiego, przy placu zabaw.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 347
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LIII/1534/18
zmieniona uchwałą
LVII 1700/18
LIII/1535/18

LIII/1536/18
LV/1571/18

LV/1572/18

LV/1573/18
LV/1574/18
LVII/1697/18
LVII/1698/18
LVII/1699/18

cm, rosnące w pasie wydzielenia Kanału Raduni, na skarpie w sąsiedztwie ogrodzenia Zboru
Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Menonitów 2A.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 363
cm, rosnące w ogrodzie szeregowego budynku mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 51A.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 324
cm, rosnące na terenie nieużytkowanego ogrodu przydomowego, za ogrodzoną posesją
Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gościnnej 4.
Drzewo z gatunku buk pospolity, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 291 cm, rosnące na
terenie Obiektu Sportowego Zielonogórska, zlokalizowanego przy ul. Zielonogórskiej 4.
Drzewo z gatunku jesion wyniosły, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 523 cm, rosnące na
podwórku nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 35/38 w Gdańsku, we wnętrzu dawnej
Królewskiej Fabryki Karabinów. Pomnikowi przyrody nadano nazwę "Karabinier wyniosły".
Drzewo z gatunku platan klonolistny o wysokości - 28 m, obwodzie pnia na wysokości 130 cm 398 cm, wieku – około 150 lat,rosnące na terenie nieruchomości położonej przy Al. Grunwaldzkiej
18 w Gdańsku, obok budynku
zabytkowej willi stanowiącej obecnie siedzibę ”Radio Gdańsk”.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 289
cm, rosnące na terenie nieruchomości przy ul. Liczmańskiego 5.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 284
cm, rosnące na terenie nieruchomości przy ul. Liczmańskiego 6.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 277
cm, rosnące na terenie nieruchomości przy ul. Liczmańskiego 7.
Drzewo z gatunku buk pospolity odm. czerwonolistna, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 294
cm, rosnące na terenie nieruchomości przy ul. Liczmańskiego 18.
Drzewo z gatunku dąb bezszypułkowy, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 345 cm, rosnące
w liniach rozgraniczających pas drogowy ul. Jaśkowa Dolina, naprzeciw nieruchomości numer 39.
Pomnikowi przyrody nadano nazwę "Dąb zwycięstwa".

LI/1512/18 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku
2018
Rada Miasta określiła liczbę i lokalizację kąpielisk znajdujących się w granicach Gdańska w roku 2018. Organizatorem
8 kąpielisk jest Gdański Ośrodek Sportu.
LV/1569/18 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska na lata 2018 - 2023
Rada Miasta przyjęła program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2018-2023. w programie ujęto
postanowienia dotyczące poszczególnych źródeł hałasu (drogowego, kolejowego, tramwajowego i lotniczego).
Postanowienia programu są skierowane do poszczególnych zarządców źródłami hałasu (tj. Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Gdańskich Autobusów i Tramwajów, Polskich Kolei Państwowych – Polskich
Linii Kolejowych, Szybkiej Kolei Miejskiej i Portu Lotniczego), którzy w swoich zakresach są zobowiązani do realizacji
uzgodnionych działań mających na celu zmniejszenie poziomu emisji hałasu na terenie Gdańska.
LV/1570/18 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną"
Rada Miasta przyjęła Regulamin udzielenia dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką
wodną oraz określiła tryb postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.
Dotacje przyznawane są na następujące zadania:
- zamianę ogrzewania węglowego na: gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
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zakup i montaż kolektora słonecznego,
likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,
- demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest - przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych,
elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,
- zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń
rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej,
- zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub gazowej,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb
centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
- zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych
i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego
zakończeniu. W 2018 r. wpłynęło 358 wniosków o udzielenie dotacji, wydatkowano środki w wysokości 1.386.981 zł.
-

1 uchwała z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
III/11/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki uległy zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 r.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
2.01.2019 r., poz. 26.
11 uchwał realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
XLVII/1415/18 w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 –
2020"
Rada Miasta przyjęła Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Program na lata 2018 – 2020.
Program zakłada dalszy rozwój działań mających na celu wspieranie rodzin oraz przywrócenie rodzinom przeżywającym
problemy w zakresie funkcji opiekuńczo–wychowawczych zdolności do ich wypełnienia, a także działania na rzecz rozwoju
i podnoszenia jakości systemu pieczy zastępczej. Określono limit nowych rodzin zastępczych zawodowych zakładanych
w kolejnych latach obowiązywania Programu. Celem programu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gdańsku poprzez:
- poprawę warunków funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym,
- podniesienie jakości systemu pieczy zastępczej,
- podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania,
- doskonalenie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
W 2018 r. koszt realizacji zadań w ramach Programu wyniósł 28.304.864,49 zł, w tym z dotacji rządowej uzyskano
4.025.293,95 zł.
XLVIII/1453/18 w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Dom Wspólny Świat" w Gdańsku
Rada Miasta podjęła decyzję o likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej, w miejsce której powstał rodzinny
dom dziecka. W rodzinnym domu dziecka miejsce znalazły dzieci ze zlikwidowanej placówki, a pieczę nad nimi sprawują te
same osoby, które prowadziły placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego "Dom Wspólny Świat".
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L/1491/18 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku zmieniona uchwałami nr LVI/1648/18 i III/18/18
Rada Miasta określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r. wydatkowano ogółem 7.864.367 zł, w ramach których dofinansowano:
- tworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 4.532.489 zł (6 warsztatów działających na terenie
Gdańska, w których przebywało 227 osób),
- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 678.956 zł (zawarto 163 umowy),
- koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 444.537 zł (dla 386 osób),
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - zrealizowano 692 wnioski na łączną kwotę 915.350 zł,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej na kwotę 18.000 zł. (zrealizowano 2 wnioski),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane organizacjom pozarządowym na kwotę 407.477 zł
(zawarto 18 umów),
- koszty wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 301.000 zł (zawarto 10 umów),
- szkolenie osób niepełnosprawnych na kwotę 11.105 zł (skierowano na szkolenie 4 osoby),
- wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 12.480 zł (dla 3 osób),
- podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej na kwotę 527.000 zł (zawarto 16
umów),
- oprocentowanie kredytu bankowego/pożyczki na kontynuowanie działalności gospodarczej na kwotę 12.260 zł
(zawarto 4 umowy).
LI/1522/18 w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023"
Rada Miasta przyjęła "Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 - 2023". Celem
Programu jest zapobieganie bezdomności, łagodzenie jej skutków oraz zwiększenie skuteczności procesu usamodzielnienia
osób w kryzysie bezdomności, poprzez działania o charakterze prewencyjnym, interwencyjnym i integracyjnym. Realizacji
programu będą towarzyszyć działania skierowane do:
c) mieszkańców i turystów przebywających w Gdańsku poprzez akcję plakatową i ulotkową dotyczącą przeciwskazań do
wspierania żebractwa;
d) imigrantów zagrożonych bezdomnością (zabezpieczono 6 miejsc), osób bezdomnych, bezdomnych nadużywających
lub uzależnionych od alkoholu (zabezpieczono 377 miejsc) poprzez:
- wsparcie w formie streetworkingu,
- usługi nisko progowego zakwaterowania (3.157 noclegów),
- umożliwienie skorzystania z miejsc świadczących usługi higieny osobistej (łaźnia),
- pilotażowe wprowadzenie świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności;
- zabezpieczenie miejsc dla bezdomnych kobiet z dziećmi w domach samotnej matki (30 miejsc).
W 2018 roku wydatkowano ogółem na realizację programu 5.333.938,50 zł.
LIII/1548/18 w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta zwiększyła z dniem 1 lipca 2018 r. wysokość wynagrodzenia w pieczy zastępczej na terenie Miasta
Gdańska:
- z 2.500 zł do 2.770 zł dla rodziny zastępczej zawodowej,
- z 3.100 zł do 3.370 zł dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- z 2.600 zł do 2.870 zł dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
LVII/1724/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat oraz trybu ich pobierania
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Rada Miasta w warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dokonała następujących zmian:
zmieniła przedziały procentowe odpłatności za usługi opiekuńcze,

-

zwolniła z odpłatności za usługi opiekuńcze osoby powyżej 95 roku życia,
zwolniła z odpłatności za usługi opiekuńcze osoby osiągające do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe i będące w rodzinie.

III/19/18 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska
Rada Miasta zwiększyła z 300 zł na 400 zł kwotę dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
niepełnosprawnego w rodzinnej pieczy zastępczej.
III/20/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 - 2023
Rada Miasta zwiększyła ze 150% na 180% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
III/21/18 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
W związku z wejściem w życie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023, Rada Miasta przyjęła program
osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023. Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach oraz pomoc
dzieciom żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występują uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność oraz
niewydolność opiekuńczo–wychowawcza. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych, zwłaszcza
osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych,
- wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez
uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole (organizacja stołówek).
W ramach Programu osłonowego udzielane będzie wsparcie w postaci:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym,
chorym i z niepełnosprawnościami,
- dowozu posiłków do osób tego wymagających.
Na realizację Programu w 2019 roku zabezpieczono środki w budżecie miasta w wysokości 1.980.000,00 zł.
17 uchwał realizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
XLVII/1414/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki budżetowej
W związku z utworzeniem w strukturze Urzędu Miejskiego Gdańskiego Centrum Kontaktu (GCK), którego zadaniem
jest między innymi przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów
infrastruktury miejskiej i przekazywanie dyspozycji odpowiednim służbom, Rada Miasta zmieniła statut Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni poprzez wyłączenie z dniem 1 lutego 2018 roku powyższych zadań z kompetencji jednostki.
XLVIII/1446/18 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania zaświadczeń
Rada Miasta upoważniła dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni do wydawania zaświadczeń o objęciu działek
będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujących się w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Gdańska bądź
innych, nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa
w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
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XLVIII/1465/18 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych. Celem tzw.
„Uchwały Krajobrazowej Gdańska” jest wzmocnienie ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego na obszarze Miasta.
w Gdańsku występują zróżnicowane krajobrazy, w związku z czym podjęto prace analityczno-projektowe, w efekcie których
wyodrębniono osiem obszarów o heterogenicznych cechach krajobrazowych, którym przypisane zostały indywidualne
ustalenia. Ustalenia zawarte w uchwale mają na celu m.in.:
- wzmacnianie ochrony przed ekspozycją reklamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub w sposób nieadekwatny
do danej lokalizacji,
- umożliwienie wyeksponowania walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w kontekście ochrony dziedzictwa
kulturowego, m.in. uniemożliwiając przysłanianie zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz walorów architektury
takich jak detal architektoniczny, a także nadmierne ingerowanie w krajobraz naturalny,
- dopuszczenie szerokiego zakresu możliwości sytuowania reklam na obszarze miasta, przy zachowaniu ich
uporządkowania i właściwego wpisania w kontekst otoczenia. Podstawową różnicą w usytuowaniu dla różnych
obszarów określonych w niniejszej uchwale są gabaryty dopuszczonych w nich nośników,
- wyeliminowanie obiektów małej architektury i ogrodzeń, które w sposób szczególny zakłócają ład przestrzenny,
ekspozycję lub postrzeganie krajobrazu.
Rada Miasta ustaliła termin dostosowania nośników reklamowych istniejących przed wejściem w życie uchwały do zasad
ujętych w uchwale na 24 miesiące. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 19.03.2018 r., poz. 1034.
LI/1517/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych
parkingów zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku
Rada Miasta uchwaliła Regulamin korzystania w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów
zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku.
LI/1518/18, LIII/1546/18, LVII/1713/18, XLVIII/1447/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie
oraz ustalenia sposobu pobierania opłat
-

Rada Miasta wprowadziła m.in. następujące zmiany:
wykreślono pojazdy elektryczne jako pojazdy, którym przysługuje zerowa stawka opłaty,
wprowadzono system wydawania dokumentów obowiązujących w strefach w formie elektronicznej,
wykreślono niektóre zapisy dotyczące opłat dodatkowych za brak wniesienia opłaty obowiązującej w strefie płatnego
parkowania,
poszerzono granicę strefy płatnego parkowania w Śródmieściu w sektorze Stare Miasto o ulice: Dyrekcyjną, Gdyńskich
Kosynierów, Doki, Gazowniczą, Lisią Groblę, Rybaki Górne, Podstoczną, Stępkarską, Wiosny Ludów.
ujednolicono zapisy dotyczące okresu wniesienia opłaty dodatkowej z zapisami ordynacji podatkowej.

LI/1524/18 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2018 roku (nr PN-II.4131.9.2018.JB)
Rada Miasta, postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Pomorskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska (tzw. uchwała krajobrazowa). Wojewoda Pomorski stwierdził
nieważność uchwały w zakresie przepisów dotyczących reklamy wyborczej i odległości nośników reklamowych od
skrzyżowań oraz odmówił miastu prawa nałożenia na właścicieli nośników zasad ich utrzymania. Prezydent Miasta wniósł
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego. Wojewódzki Sąd
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Administracyjny po rozpatrzeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego oraz skargi Prezydenta Miasta oddalił
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Wojewoda Pomorski odstąpił od złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
LV/1615/18 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska 2030"
Rada Miasta przyjęła Plan zrównoważonej Mobilności dla Gdańska 2030. Celem planu jest:
- poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego,
- wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego,
- poprawa dostępności do środków transportu, alternatywnych względem samochodu osobowego wykorzystywanego
indywidualnie, dla wszystkich podróżujących na wszystkich obszarach miasta,
- wzrost udziału podróży transportem zbiorowym w podróżach ogółem,
- redukcja negatywnego oddziaływania transportu na ludzi, zdrowie i środowisko,
- wzrost jakości i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich użytkowników i we wszystkich obszarach miasta.
Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska wiąże się z realizacją szeregu działań określonych w Planie
realizacyjnym do roku 2030. Wszystkie zaangażowane jednostki składać będą sprawozdania z realizacji wyznaczonych
w Planie działań na koniec każdego roku.
LVI/1634/18 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
LVIII/1743/18 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
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała 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.
LVII/1712/18 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Żukowo w sprawie realizacji przez
Gminę Żukowo w granicach administracyjnych Miasta Gdańska Zadania pn.: „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie
wraz z trasami dojazdowymi” i jego finansowania oraz przekazania zarządzania drogą
Rada Miasta wyraziła wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Żukowo na realizację
inwestycji drogowej - zadania pn.: „Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z trasami dojazdowymi” i jego
finansowania oraz przekazania zarządzania drogami. W ramach inwestycji Gmina Żukowo przebuduje fragment drogi
powiatowej ulicy Słowackiego oraz drogi gminnej ulicy Akacjowej w Rębiechowie w wyniku, której część ulicy Akacjowej
znajdzie się w granicach administracyjnych Gdańska. Rada Miasta wyraziła również wolę przekazania Burmistrzowi Gminy
Żukowo zarządzania odcinkami dróg publicznych Słowackiego i Akacjowej znajdujących się w granicach administracyjnych
Miasta Gdańska. Porozumienie zawarto 19 października 2018 r. Gdańsk zgodnie z porozumieniem nie ponosi żadnych
kosztów tej inwestycji.
LVII/1714/18 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku mostu przez Martwą
Wisłę w Gdańsku - Sobieszewie w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz Gdański
Rada Miasta wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku mostu przez
Martwą Wisłę w Gdańsku - Sobieszewie w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz Gdański. Szczegółowe zasady
realizacji zadań ustalono w porozumieniu zawartym dnia 15.10.2018r. na czas nieokreślony pomiędzy Samorządem
Województwa Pomorskiego a Miastem Gdańsk. Porozumienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Pomorskiego z dnia 22.11.2018 r., poz. 4580. Na realizację zadań Samorząd Województwa Pomorskiego przekazuje Miastu
każdego roku dotację celową. Wysokość dotacji, zasady jej przekazywania i rozliczenia określają coroczne umowy
powierzenia pomiędzy Samorządem Województwa i Miastem. W 2018 r. Województwo przekazało Miastu dotację
w wysokości 50 tys. zł, z uwagi na brak kosztów dla Gdańska dotacja została zwrócona. Trwa procedura podpisania umowy
powierzenia na 2019 rok.
LVIII/1744/18 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia
ulicy Górnej kategorii drogi gminnej
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych Prezydent Miasta przedstawił
w wyznaczonym terminie pozytywną opinię w sprawie pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi gminnej.
LVIII/1745/18 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania
ulicom: Achillesa, 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
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Prezydent Miasta przedstawił
w wyznaczonym terminie pozytywną opinię w sprawie nadania ulicom: Achillesa, 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.
III/27/18 w sprawie zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg powiatowych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg powiatowych.
1 uchwała realizowana przez Gdański Urząd Pracy
Nr L/1488/18 w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na
lata 2018-2019
Rada Miasta uchwaliła Miejski Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2018
– 2019. Dokument zapewnia realizację programów aktywizacji rynku pracy. Przewidziane w programie działania służą
realizacji następujących celów szczegółowych:
- zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- pomoc mieszkańcom w wyborze szkoły, kierunków studiów, miejsca pracy, dalszego rozwoju zawodowego,
- pomoc w zatrudnieniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
Na realizację programu przewidziano środki w wysokości 50,7 mln zł, które zapewniają:
- Fundusz Pracy - 16,6 mln zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 3,2 mln zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,0 mln zł,
- RPO-ZIT 5.2.1 ("Zintegrowana Inwestycja w Talenty") - 6,1 mln zł,
- RPO- ZIT 5.1.1 ("Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiatach: Miasto Gdańsk i Gdańskim") - 13,4 mln zł,
- PO WER 1.1.1 ("Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiatach: Miasto Gdańsk i Gdańskim") – 9,4
mln zł.
1 uchwała realizowana przez Hevelianum
LVIII/1749/18 - w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z Centrum Hewelianum na Hevelianum oraz
nadania nowego statutu
Rada Miasta zmieniła dotychczasową nazwę Centrum Hewelianum na Hevelianum oraz nadała placówce nowy
statut. Decyzja o zmianie nazwy instytucji została podjęta po analizie atrybutów marki Hevelianum, wyników wyszukiwań
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w internecie, materiałów publikowanych w mediach oraz opinii użytkowników.

III. 4 apele, 1 oświadczenie
z dnia 2 marca 2018 roku - w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A. 4
W związku z listem intencyjnym zapowiadającym połączenie dwóch największych spółek branży paliwowej w Polsce
– Grupy Lotos S.A. i PKN Orlen S.A., Rada Miasta zaapelowała o wstrzymanie wszelkich prac i decyzji zmierzających do
połączenia tych spółek. Rada Miasta zwróciła się także do Parlamentarzystów Pomorza o wsparcie apelu. Apel został
przekazany Prezesowi Rady Ministrów, ministrom właściwym do spraw gospodarki i energii oraz parlamentarzystom
z województwa pomorskiego.
z dnia 23 kwietnia 2018 roku - w sprawie zorganizowania w Gdańsku ogólnonarodowych obchodów 80. Rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej
W roku 2019 przypadnie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Westerplatte oraz 30.
rocznica upadku komunizmu. Rada Miasta w celu właściwego przygotowania Westerplatte do organizacji tych obchodów
zainicjowała wprowadzenie zmian zagospodarowania i wykorzystania tego ważnego dla światowego dziedzictwa historii
miejsca. Jednocześnie pragnąc by uroczystości uzyskały stosowną do rangi wydarzenia oprawę, Rada Miasta wezwała
Prezydenta Miasta do:
- wystąpienia do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie roku 2019 „Rokiem Pamięci Ofiar II Wojny
Światowej”,
- wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o patronat honorowy nad wydarzeniami organizowanymi
w Gdańsku w 2019 roku w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej,
- wystąpienia do Komisji Europejskiej o ustanowienie roku 2019 „Rokiem 30-lecia przeobrażeń demokratycznych
w Europie, zainicjowanych upadkiem komunizmu w Polsce w roku 1989”,
- przystąpienia do przygotowania wydarzeń realizowanych na Westerplatte w związku z obchodami 80. rocznicy II Wojny
Światowej,
- rozpoczęcia prac przygotowawczych do zagospodarowania Pomnika Historii „Pole Bitwy na Westerplatte” w celu
możliwie szerokiego odtworzenia jego walorów historycznych i przystosowania do wymagań współczesnego
muzealnictwa,
- wystąpienia do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o wsparcie działań Miasta, tak by obchody 80. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej w Gdańsku, organizowane wspólnie i ponad podziałami, stały się ważnym wydarzeniem
międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli opiniotwórczych środowisk całego świata.
Apel został przesłany Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczącemu Komisji Europejskiej.
z dnia 11 grudnia 2018 roku - w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej
W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz
ustawy o działach administracji rządowej, Rada Miasta wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec decyzji o zmianie siedziby
Polskiej Agencji Kosmicznej wyrażonej w przyjętych przez Radę Ministrów projektach ustaw. Apel został przekazany
Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego.
z dnia 11 grudnia 2018 roku - w sprawie przestrzegania zasady niezależności dziennikarskiej
Mając na uwadze rolę, jaką pełnią wolne media w każdym demokratycznym kraju, Rada Miasta wyraziła
zdecydowany sprzeciw wobec ryzyka nieprzestrzegania konstytucyjnej zasady wolności mediów w Gdańsku. Rada
zaapelowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia realizacji zasad
pluralizmu, niezależności i bezstronności regionalnych mediów publicznych. Apel został przekazany Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego.
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z dnia 8 listopada 2018 roku - podjęte w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości
11 listopada 2018 roku przypadała setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uznając doniosłość tego
faktu oraz edukacyjny i patriotyczny charakter tej rocznicy, Rada Miasta w oświadczeniu wyraziła wdzięczność bohaterom
i wizjonerom tamtego czasu oraz radość, że Gdańsk, miasto nasze, jest dzisiaj częścią praworządnej i niepodległej Polski.
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