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BRMG-KPGiM-III.0012.36.2019 
 

Protokół Nr 6-3/2019 
z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady 
Miasta Gdańska, które odbyło się 7 marca 2019 roku (czwartek), rozpoczęte o 
godz. 8.45, w sali im. Seana Lestera Nr 003, Nowy Ratusz, przy ul. Wały 
Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Nieobecna Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 6 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą 
Pomorskim w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w zakresie  
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska - 
Druk Nr 56. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Głosowanie:  
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. 

 
PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim 
w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w zakresie  utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska - Druk Nr 56. 
Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 56 stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.398.2018 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Michał Szymański, Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i 
Zieleni 
Referując przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 56 powiedział 
m.in., że z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Prezydent Miasta zamierza 
podpisać nowe porozumienie w sprawie przejęcia zadań rządowych 
dotyczących utrzymania mogił i cmentarzy wojennych. Takie porozumienie 
obowiązuje dzisiaj, natomiast jest potrzeba zmian w kilku punktach tej umowy. 
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Jest inicjatywa, żeby te zmiany nie dokonywać aneksem tylko zawrzeć nowe 
porozumienie. Zmiany dotyczą zmian w powierzchniach cmentarzy wojennych, 
pojawienia się dwóch nowych mogił, konkretnie Inki i Zagończyka oraz objęcia 
ochroną cmentarza - pomnika na Zaspie. W związku z tym potrzebna jest 
uchwała, która Prezydenta upoważni. Proszę o pozytywną opinię. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji, i ponieważ nie było głosów w 
dyskusji przeszedł do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej w 
zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta 
Gdańska - Druk Nr 56. 
 
Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 65. Opinia Nr 6-
3/40/25/2019 
 

PUNKT – 2. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w posiedzeniu i 
zamknął obrady – godz. 8.55. 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


