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BRMG-KRW-X.0012.132.2018 
 

Protokół Nr 3-3/2018 
z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które 
odbyło się 11 grudnia 2018 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 00, w sali nr 
003 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan pięciu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), czyli 
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk.   
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca 
Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzyła 3 posiedzenie, powitała zebranych, 
podziękowała za punktualne przybycie na posiedzenie Komisji, i poinformowała, 
że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku zostały skierowane do rozpatrzenia i zaopiniowania dwa 
projekty uchwał w sprawach: 

 wyrażenia zgody na udzielenie w formie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia 
polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku 
Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – druk nr 21. 

 udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowalne przy zabytku - druk nr 23. 

 
Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie przedmiotowych projektów uchwał 
do porządku obrad Komisji. 
 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie wprowadziła przedmiotowy projekt uchwały 
zawarty w druku nr 21 i będzie rozpatrywała w punkcie 3.1. 
 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały zawarty w druku 
nr 23 i będzie rozpatrywała w punkcie 3.2. 
 
Ponieważ nie było więcej uwag ze strony członków Komisji do zaproponowanego 
przez przewodniczącą Komisji porządku, poddała pod głosowanie przyjęcie 
następującego porządku obrad Komisji: 
 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 19 - w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 



2 
 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2018 – druk nr 20 - w zakresie 
działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 - 
druk nr 14. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
3.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie w formie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla 
przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz 
budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury 
towarzyszącej – druk nr 21. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
3.2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 

roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowalne przy zabytku- druk nr 23. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
4. Wybór przedstawiciela Komisji do Komitetu Rewitalizacji. 

 
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 

 
Głosowanie: 
Powyższy porządek został przyjęty 5 głosami za - jednogłośnie. 

 
PUNKT – 1. 

Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – w zakresie działania 
Komisji - druk nr 19. Oryginał projektu uchwały - druk nr 19 stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.403.2018 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 19 - w zakresie 
działania Komisji powiedziała m.in., że dokonuje się zmiany w dochodach miasta 
w zakresie otrzymania refundacji z Funduszu Dopłat z tytułu budowy mieszkań 
przez Gdańskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania miały być 
ukończone w grudniu miało być zrobione i w grudniu miała być dokonana wpłata z 
Funduszu Dopłat. Niestety, opóźnienie na budowie spowodowało, że to zadanie 
nie będzie zrealizowane w tym roku. Będzie rozliczone dopiero w przyszłym roku 
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i dotacja wpłynie w roku 2019. Przesuwamy w związku z tym kwotę 6 milionów 
złotych z budżetu roku 2018 na rok 2019.   
 
Proponujemy również dokonać zmian w przedsięwzięciu „Zapewnienie 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska”. Zmniejszyć limit wydatków w 
roku 2018 o kwotę 2.080.000 złotych. Spowodowane jest to tym, że GAiT 
(Gdańskie Autobusy i Tramwaje spółka z o.o.) nie jest w stanie z uwagi na brak 
kierowców wykonać przewozów własnymi siłami i 1,5 miliona złotych 
przeznaczymy na zakup usług u innych przewoźników, którzy realizują zastępczo 
przewozy na terenie miasta Gdańska oraz 580 tysięcy złotych do zapłaty Renomie 
za usługi świadczone w zakresie windykacji opłat za bilety z tytułu zmiany 
wynagrodzenia, dostaną większą kwotę wynagrodzenia a z drugiej strony wpłyną 
wyższe dochody do miasta z tytułu windykacji zaległości w przejazdach. Jest to 
około 600 tysięcy złotych. Dostosowujemy również WPF na lata 2018-2030 do 
waloryzacji kontraktu zgodnie z kwotami przyjętymi na rok 2019.  Dziękuję 
bardzo. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych dotyczące tego 
druku? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – Druk Nr 19 - w 
zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się 
- przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty 
w druku Nr 19 – w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 3-3/3/3/2018 
 
 

PUNKT – 2. 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – w zakresie działania 
Komisji - druk nr 20. Oryginał projektu uchwały - druk nr 20 stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.404.2018 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 20 - w zakresie 
działania Komisji powiedziała m.in., że oprócz zmian, o których mówiła przy WPF 
proponuje w roku 2018 wprowadzić zamianę nieruchomości pomiędzy gminą a 
osoba fizyczną. Dotyczy to mieszkania. Mieszkanie, które miasto Gdańsk zbędzie 
jest położone przy ul. Ojcowskiej, które jest w złym stanie technicznym, a w 
zamian dostaniemy mieszkanie położone przy ul. Tęczowej, które w tej chwili 
nadaje się do zasiedlenia, i osoba, która znajduje się w kolejce w Gdańskich 
Nieruchomościach zostanie jej to mieszkanie przydzielone. Transakcja jest na 
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kwotę 122 złotych. Lokal, który zbywa miasto, to 28 m2, a lokal, który otrzyma 
miasto to lokal o powierzchni 30 m2. Różnica w wycenie jest w wysokości 22 
tysięcy złotych i osoba fizyczna zrzekła się dopłaty. Czyli tak naprawdę transakcja 
na poziomie dochodów i wydatków będzie na poziomie 122 tysięcy złotych. 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Wczoraj na klubie była mowa, zadaliśmy pytanie prezydentowi Grzelakowi 
odnośnie zamian, żebyśmy te informacje otrzymywali bardziej szczegółowe i 
wcześniej przed Komisjami. To już było poruszone? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Byłam wczoraj na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej i wiem, że 
potrzebują państwo szerszej informacji. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Urząd powinien przygotować analizę prawną i dobrze byłoby żebyśmy otrzymywali 
nazwiska, bo w przypadku zamian jest konieczność wyłączenia się z głosowania. 
Nigdy nie wiadomo, czy osoba jest spokrewniona, albo chociażby znajoma, 
szczególnie dla członków Komisji, które to opiniują. Kiedy był robiony operat? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Operat jest z sierpnia 2018 roku. 

 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Operat sporządzony jest at hock, czy państwo jako urząd macie …. 

 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Wybieramy w ramach PZP osoby, które nam to realizują. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Na rok, czy w ramach konkretnych zleceń? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, bo to robi raz na jakiś czas. 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Słuszna uwaga, żeby większy zasób informacyjny był dostarczany 
radnym, ponieważ były pewne emocje z zamianą mieszkań. Czy są jeszcze pytania 
w tym punkcie? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk Nr 20 - w zakresie działania 
Komisji. 
 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 20 – w zakresie działania 
Komisji. Opinia Nr 3-3/4/4/2018 

 
PUNKT – 3. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG 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 - druk nr 14. Oryginał 
projektu uchwały - druk nr 14 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta 
Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku. Sprawa: BRMG.0006.398.2018 
 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 14 powiedziała 
m.in., że w związku z art. 92 ustawy –Prawo wodne nakłada na Prezydenta Miasta 
Gdańska obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz 
zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby i 
formowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji. Ta 
sama ustawa nałożyła również obowiązek zawarcia porozumień pomiędzy gminami 
w przypadku, gdy na terenie aglomeracji mieści się więcej niż jedna gmina. 
Analizy w tym zakresie spowodowały, że istnieje konieczność aktualizacji 
aglomeracji obecnej. W związku z powyższym, żeby to zrobić konieczną jest ta 
uchwała. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to kwestia czysto formalna. Czy ktoś z 
Państwa Radnych ma pytania w tym zakresie? Nie ma, przystępujemy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska 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 – druk Nr 14. 
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Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku Nr 14. Opinia Nr 3-
3/5/5/2018 

 
PUNKT – 3.1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie w formie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia 
polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku 
Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – druk nr 21. 
Oryginał projektu uchwały - druk nr 21 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady 
Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 roku. Sprawa: BRMG.0006.405.2018 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Marcin Dawidowski, Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 21 powiedział 
m.in., że zdecydowanie przyspieszył projekt linii kolejowej nr 234. To jest linia, 
która dzisiaj w pewnej części istnieje, do przystanku Gdańsk Kokoszki potem jest 
do wybudowania po drodze z przystankiem Karczemki i włączeniem się do linii 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed przystankiem Kiełpinek, mniej więcej pod 
Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta. Żeby ten projekt uruchomić w kolejnych 
blokach potrzebna jest koncepcja programowo przestrzenna dla całości 
rozwiązania. I tutaj samorząd województwa, czyli Pan Marszałek razem z miastem 
Gdańsk chcą wspólnie uruchomić to przedsięwzięcie. Pozyskującym koncepcję 
będzie PKM, 50% Pan Marszałek, 50% miasto Gdańsk. Przy porozumieniu potrzebna 
jest zgoda Rady Miasta dla Pana Prezydenta, o co w tym projekcie uchwały 
wnosimy. To przyspieszenie polega na tym, że najprawdopodobniej to 
porozumienie będzie musiało być podpisane przed styczniową sesją Rady Miasta 
Gdańska, więc dlatego w takim tempie wnosimy ten druk, za co przepraszamy. 
Prosimy o akceptację. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuje bardzo. Nie ma za co przepraszać, bo wiem, że to jest infrastruktura, o 
którą pytają mieszkańcy. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? 
Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 
formie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji 
programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji 
linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z 
budową infrastruktury towarzyszącej – druk nr 21.  
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Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 21. Opinia Nr 3-
3/6/6/2018 
 

 
PUNKT – 3.2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 
2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowalne przy zabytku - druk nr 23.Oryginał projektu uchwały - druk nr 23 
stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 
roku. Sprawa: BRMG.0006.407.2018 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 23 powiedział 
m.in., że rozmawialiśmy o kościele Św. Mikołaja na Komisji. Wtedy jeszcze 
niewiele wiedziałem. Teraz już przynajmniej wiemy, że zdążymy dofinansować 
prace badawcze, gdzie będziemy starali ustalić przyczyny, w związku z czym w 
przyszłym roku będziemy w stanie działać już ratowniczo. Wniosek dotarł do nas 
wczoraj, więc jest to sprawa zupełnie świeża.  
 
Udało się nam przygotować ten wniosek. Na razie, tak jak powiedziałem są to 
wyłącznie środki finansowe na prace badawcze i na zabezpieczenie dzieł sztuki, 
które znajdują się w kościele. Z tego, co wczoraj rozmawialiśmy z Ojcami 
Dominikanami, jakby proces osiadania tego filara troszeczkę zwolnił, tzn. już są 
założone repery, on w tej chwili już jakby się nie pogrąża. Natomiast pojawiły się 
niestety spękania w innych miejscach, więc to nie jest tak, że już jest zupełnie 
dobrze. Stąd jest konieczność jednak udzielenia dotacji na badania. Szczegółowo 
powie Pan Janusz Tarnacki, który w Biurze Konserwatora Zabytków prowadzi 
sprawy związane z dotacjami. 
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Szanowni Państwo ja tylko dopowiem, jeśli można. Tutaj chodzi głównie o 
ustalenie stabilizacji podłoża, żeby na bazie tej wiedzy móc zbudować 
konstrukcję, która będzie wspierała te elementy zagrożone, bo przypomnę, to nie 
są tylko pęknięcia z rozszczelnieniem, ale też z przesunięciem, co jest już groźne, 
i to w częściach konstrukcyjnych sklepienia.  
 
Rzeczywiście pewna tutaj stabilizacja, jeśli chodzi o filary, to co Pan Dyrektor 
powiedział nastąpiła, ale sprawa jest na tyle dynamiczna, że nie wiemy co w 
najbliższym czasie się wydarzy. Tylko przypomnę, że to niepokojące zjawisko 
zostało zauważone już w czerwcu tego roku, kiedy nastąpiło zapadlisko w 
posadzce, a w lipcu już zauważono te poważne spękania z przemieszczeniem. I 
oczywiście już się zorganizowało odpowiednią ekipę, podjęto działania, no ale 
trzeba było to z bliska obejrzeć. Zbudowano też taką konstrukcję, rusztowanie, 
żeby to z bliska wszystko obejrzeć. Ale trzeba podjąć dalsze działania i tutaj tym 
podstawowym, kluczowym zadaniem jest zbudowanie tej konstrukcji wsporczej, 
żeby zapobiec katastrofie budowlanej, bo pozostawienie tego fragmentu sklepień 
w takim stanie w jakim jest dzisiaj może spowodować w każdej chwili zawalenie.  
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Te środki będą przekazane i przeznaczone na te badania geotechniczne, zarówno 
wewnątrz kościoła jak i na zewnątrz. Określą nam stan podłoża, co jest sprawą 
kluczową, bo nawet budowanie tej konstrukcji, no nie można bez tej wiedzy 
wykonać, bo może nastąpić jeszcze większe tąpnięcie niestabilnej posadzki. Tak, 
że w tym kierunku te prace zmierzają oraz zabezpieczenie tego wyposażenia 
zabytkowego kościoła przed przypadkowym zniszczeniem, przed też nadmiernym 
zakurzeniem, bo później będzie się wiązało z dodatkowymi pracami. Te środki w 
wysokości ponad 142 tysięcy złotych będą na ten cel przeznaczone. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuje bardzo. Tylko dodam dla zainteresowanych radnych, że Ojcowie 
Dominikanie bardzo na bieżąco zamieszczają relacje z postępu prac w mediach 
społecznościowych, tak, że faktycznie wszystko jest transparentne i można na 
bieżąco się zapoznawać. 
 
Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania w tej sprawie? 
 
Radna Katarzyna Czerniewska, członek Komisji 
Na czym polegało pogorszenie sytuacji w październiku w porównaniu do tej z 
czerwca, lipca, że zdecydowano o zamknięciu, bo to przemieszczenie już 
nastąpiło? 
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Tak, ale postępowało to przemieszczenie, oni to monitorowali i powiększało się, 
w związku z tym istniała większa groźba katastrofy budowlanej. A jeśli taka groźba 
istnieje, no to, żeby zapobiec tragedii, to należało zamknąć kościół. 
 
Radna Katarzyna Czerniewska, członek Komisji 
Nie poddaję pod wątpliwość zasadności decyzji, tylko po prostu dowiedziałam się, 
że to przemieszczanie postępowało.  
  
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Teraz jest to monitorowane szczegółowo, bo zrobiono tam geodezyjne pomiary, 
cały cykl pracy aż do momentu zabezpieczenia będzie to badane i do czasu, kiedy 
ta konstrukcja wsporcza nie powstanie ona musi być poprzedzona tymi badaniami 
i zabezpieczeniem. 
 
Pan Przemysław Skokowski, mieszkaniec Gdańska 
Mam takie pytanie z ciekawości, bo jeszcze przed wakacjami były robione 
odwierty, żeby robić ogrzewanie podłogowe, prawda? 
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Tak. Było robione ogrzewanie. 
 
Pan Przemysław Skokowski, mieszkaniec Gdańska 
Były robione głębokie odwierty zaraz przy kościele, i to nie miało wpływu na 
przesuwanie się podłoża? 
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Proszę Państwa. Trudno na tym etapie zdefiniować, bo są różne opinie. Krążą 
oczywiście i w mediach, i wśród mieszkańców, że np. głębokie wykopy 
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archeologiczne, które były robione przy kościele mogły mieć wpływ, że odwierty, 
że wykonanie izolacji pionowej, itd. Myślę, że na tym etapie jeszcze nic nie jest 
zdefiniowane. I te badania, które mają się zacząć, ale one będą kontynuowane 
cały czas, aż do momentu wykonania zabezpieczeń czy wykonania takich prac, 
które spowodują, że będzie bezpiecznie i będą mogli wierni być wprowadzeni 
myślę, że będzie normalne zdefiniowanie tych przyczyn, bo dzisiaj trudno 
powiedzieć ...  
 
Pan Przemysław Skokowski, mieszkaniec Gdańska 
Dzisiaj tylko grunt się rusza, tak? 
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Jest niestabilny. Jeszcze jesteśmy przed badaniami. Nawet nie wiemy w jakim 
stopniu jest niestabilny. Tak, że trudno tutaj wyrokować. Ja myślę, że tych 
przyczyn mogło być wiele. 
 
Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków 
Być może jest to ciąg przyczyn, nie jedna przyczyna. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Przepraszam bardzo, pojawienie się Pana Radnego Koralewskiego oznacza, że 
musimy posiedzenie zdynamizować. Jest to szalenie ciekawy wątek, o którym też 
bym chętnie porozmawiała, ale jesteśmy ograniczeni czasem, więc jeżeli możemy 
to prosiłabym o przeniesienie go w kuluary.  Czy Państwo Radni mają jeszcze 
pytania do tego punktu? 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Co zdejmujemy? Jakieś dzieła sztuki przenosimy, ołtarze, co zabezpieczamy?  
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Na razie nie wynosimy, zabezpieczamy. 

 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Czyli jakieś powłoki, podłogi zabezpieczamy płytami. Jeśli są Panowie w 
kontakcie, to proszę zapewnić, że jakby pomoc na pewno zawsze będzie ze strony 
Rady Miasta Gdańska, tu nie mamy problemów z żadną kwotą, bo to jest jedyny 
kościół, który się w takim stanie zachował, więc nie ma problemów i myślę, że 
nikt z nas nie będzie miał problemów.  
 
Pan Janusz Tarnacki, Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Tą sprawę monitorujemy i jeśli Państwo będziecie mieli ochotę, to zawsze taką 
relację jesteśmy w stanie przekazać. 
  
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Tu się czas liczy a nie kasa, bo kasa tu nie ma znaczenia. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Panie Konserwatorze. Będziemy przygotowywać plan pracy Komisji na przyszły rok 
niebawem, z góry zapraszamy. Jeszcze uzgodnimy, który to będzie miesiąc, żeby 
tutaj powiedziałabym bardziej monograficzne podejście do tematu było. 
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Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków 
Myślę, że możemy nawet z księżmi porozmawiać, żeby wejść do kościoła, i żeby 
oni to opowiedzieli bardziej szczegółowo niż my, bo to jest temat, który formalnie 
prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie ma, 
przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy 
zabytku- druk nr 23.  

 
Głosowanie: 
Komisja 7 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 23. Opinia Nr 3-
3/7/7/2018 

 
 

PUNKT – 4. 
Wybór przedstawiciela Komisji do Komitetu Rewitalizacji. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Przypomnę, że Komitet Rewitalizacji został powołany uchwałą Rady Miasta 
Gdańska z 2017 roku, mającym na celu monitorowanie współpracy, uspołecznienie 
mówiąc krótko procesu rewitalizacji. Poprzednio tę funkcje pełnił radny Adam 
Nieroda. W związku z tym niejako musimy zapełnić ten wakat. Pismo 
BRG/ZRiD/Kw-2257/DJ, IR/2018 z dnia 26 listopada stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Czy są kandydatury w tym zakresie? 
 
Radny Mateusz Skarbek, członek Komisji 
Zgłosił kandydaturę Radnego Cezarego Śpiewaka-Dowbora, ponieważ rewitalizacja 
na obszarze Jego okręgu jest w największym zakresie prowadzona. 
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór, członek Komisji 
Wyraził zgodę na pełnienie funkcji w Komitecie Rewitalizacji. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie ma, więc formalnie proszę o 
przegłosowanie kandydatury Radnego Cezarego Śpiewaka – Dowbora. 
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Głosowanie: 
Komisja 7 głosami za- jednogłośnie oddelegowała Radnego Cezarego Śpiewaka-
Dowbora do uczestnictwa w pracach Komitetu Rewitalizacji. Pismo 
BRMG.0012.132.KZR-XI.2018 z 11 grudnia stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 

PUNKT – 5. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Spraw, czy wolnych wniosków ze strony członków Komisji nie ma zgłoszonych. 
Korespondencja.  
 
W ramach korespondencji napłynęła do Komisji kwestia iluminacji w Oliwie. 
Skontaktowałam się z tą osobą i obiecałam, że w przyszłym roku poruszymy te 
kwestie. 
 
Następca kwestia. Do końca stycznia przyszłego roku Komisja musi przyjąć plan 
pracy na 2019 rok. Prośba, żeby do 15 stycznia 2019 roku zastanowić się jakie 
państwo tematy chcieliby poruszyć, żebyśmy mogli te tematy zblokować w ramach 
tych samych terminów. 
 
Jest rozstrzygnięcie wojewody w sprawie uchwały tzw. krajobrazowej, członkowie 
Komisji otrzymali pismo drogą e mailową. Będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w tej sprawie.  
 
Porządek obrad został wyczerpany.  Zamykam posiedzenie Komisji – godz. 8:25.  
 

 
Przewodnicząca 

Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG 
 

Anna Golędzinowska 
 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


