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BRMG.0012.63.2019. KZR.XI. 
 

PROTOKÓŁ NR 8–6/2019 
 

Z ósmego posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju w VIII Kadencji Rady 
Miasta Gdańska, które odbyło się wspólnie z Komisją Strategii i Budżetu Miasta 
Gdańska w dniu 25 kwietnia 2019 roku, a rozpoczęło się o godz. 8:45, w Sali Seana 
Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Na siedmiu członków Komisji Zrównoważonego Rozwoju, w posiedzeniu uczestniczyło 
sześć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny 
Radny Waldemar Jaroszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedem 
osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Lista gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 8 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał 
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym 
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska - druk 
nr 169. 
Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej  

 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia 
świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących 
na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk nr 168.  
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego  
 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:  
6 za – jednogłośnie 
 

Następnie radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego 
Rozwoju RMG otworzyła posiedzenie Komisji. Powiedziała, że porządek obrad, 
który zawiera tylko jeden punkt został przesłany członkom Komisji w terminie 
regulaminowym. 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska – 
druk nr 169.  

Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej 
 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:  
5 za – jednogłośnie. 
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PUNKT – 1 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska – druk nr 
169. (Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 kwietnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.143.2019). 
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w 
imieniu wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Szanowni państwo przewodniczący, państwo radni, chodzi o projekt 
tego regulaminu, który został podjęty w ubiegłym roku w czerwcu i zgodnie z nowymi 
upoważnieniami jakie ma Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taki projekt 
regulaminu musi zostać zaopiniowany właśnie przez ten organ regulacyjny. W 
listopadzie uzyskaliśmy postanowienie negatywnie opiniujące ten regulamin w kilku 
punktach. W związku z powyższym zostały dokonane analizy i zmiany w treści 
regulaminu właśnie w tych punktach, co do których właśnie były wątpliwości. Obecny 
projekt regulaminu uwzględnia wszystkie uwagi zakwestionowane przez Wody 
Polskie. W skrócie to tyle. Można mówić więcej, bo tego jest dużo. 
 
Przewodniczący Krystian Kłos, prowadzący obrady, podziękował za 
przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję. 
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG 
Prosimy omówić w dużym stopniu ogólności.  
 
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Najważniejsza kwestia, która zajęła nam tak naprawdę najwięcej czasu co do tego, 
żeby móc ustalić, chodzi o minimalną jakość świadczenia usług. Co do kwestii 
związanej z ciśnieniem wody, ilości tej wody dostarczanej, ilości ścieków 
odbieranych to wątpliwości były co do jakości, jak określić jakość wody dostarczanej 
do mieszkańców i tutaj w tym zakresie też zwróciliśmy się o dodatkową opinię do 
Wód Polskich jaka informacja w regulaminie by ich satysfakcjonowała, która mogłaby 
być przyjęta przez nich pozytywnie. Tutaj udało nam się dojść do jakiegoś 
konsensusu. To jest jedna rzecz. Pozostałe kwestie dotyczyły tak naprawdę spraw 
związanych, że np. w regulaminie nie można zawierać kwestii związanych, które 
powinny się znaleźć w umowie jeżeli chodzi o przyłączenie do sieci, że np. nie można 
też obciążać mieszkańców kosztami związanymi np. za to, że został ktoś odłączony 
od sieci, po 30 dniach podłączamy, żeby móc uruchomić taką sieć, taką nieruchomość 
to trzeba dokonać badań tej wody. W regulaminie był zapis, że można było właśnie, 
że te koszty badań wody przed uruchomieniem ponosi właśnie ten odbiorca. To 
zostało wykreślone, więc takie rzeczy zostały pousuwane tak naprawdę i większość 
tych elementów, które były zawarte w regulaminie ustaliliśmy, że będą przeniesione 
na poziom umów pomiędzy właśnie dostawcą wody a odbiorcą.  
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący 
poszczególnych Komisji poddali pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 169. 
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USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OPINIA                  
 

Komisja Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Kierownika Referatu Komunalnego, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 169. 
 
 

USTALENIA KOMISJI STRATEGII I BUDŻETU - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Kierownika Referatu Komunalnego, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 169. (Opinia nr 8-6/38-25/2019).  
 
Następnie Przewodnicząca Anna Golędzinowska zamknęła posiedzenie Komisji 
Zrównoważonego Rozwoju RMG – koniec 8:55. 
 
Komisja Strategii i Budżetu RMG obradowała dalej. 

 
 

Przewodnicząca 
Komisji Zrównoważonego Rozwoju 

 
Anna Golędzinowska 

 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska 


