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BRMG. 0012.67.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 9-6/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 23 maja 2019r. w sali 007
Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.
Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokołu.
Na stan 6 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu), czyli było
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Powitał zebranych i przedstawił zaproponowany porządek obrad – stanowiący załącznik nr
3 do niniejszego protokołu. Dodał, że do punktu 1 wpłynęło sześć projektów uchwał,
zawartych w drukach nr nr 201, 202, 203, 204, 199, 200.
Komisja jednogłośnie – 3 głosami za – przyjęła następujący

porządek obrad:

1.1 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna
gry – druk nr 201 ( ul. Tkacka i Wełniarska 19/20)
1.2 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna
gry – druk nr 202 ( ul. Karmelicka 1)
1.3 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna
gry – druk nr 203 ( ul. Karmelicka1))
1.4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna
gry – druk nr 204 ( ul. Grunwaldzka 105)
1.5 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199.
1.6 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200.
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Informacja z realizacji budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2019 roku.
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Omówienie stanu przygotowań oraz planu zabezpieczenia sezonu letniego przez
Policję, Straż Miejską i Państwową Straż Pożarną w Gdańsku.
Przedstawiają: przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska oraz zaproszeni goście:
Komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
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Omówienie planów budowy /rozbudowy/ modernizacji budynków Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Gdańsku.
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Omówienie działań podejmowanych przez Miasto w zakresie współpracy przy
zabezpieczaniu imprez masowych.
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Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1.1 - 1.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna
gry:
– druk nr 201 ( ul. Tkacka i Wełniarska 19/20)
– druk nr 202 ( ul. Karmelicka 1)
– druk nr 203 ( ul. Karmelicka1))
– druk nr 204 ( ul. Grunwaldzka 105)
Oryginały projektów w/w uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska
z 30 kwietnia 2019r. BRMG-S.0006.175.2019, BRMG-S.0006.176.2019, BRMGS.0006.177.2019, BRMG-S.0006.178.2019,
Łukasz Kłos – p.o. Zastępcy Dyrektora WGK, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego
powiedział między innymi:
Zgodnie z przepisami Gmina Miasta Gdańska ma obowiązek wydania opinii o lokalizacji
kasyna gry. Minister Finansów ogłosił, że z dniem 26 lutego 2020 roku wygasa koncesja
wydana na prowadzenie kasyna przy ul. Grunwaldzkiej 105. To oznacza, że zainteresowane
podmioty mają trzy miesiące na składanie wniosków o nowe lokalizacje. Na poprzednich
posiedzeniach Komisji już część wniosków była przedstawiona. Na chwilę obecną, nowe
lokalizacje, to jak wyżej. Oczywiście, wnioskodawca przedstawił oświadczenie o prawie do
lokalu. Wszystkie kwestie formalne zostały spełnione, a zatem wydanie przez radę miasta
pozytywnej opinii lokalizacyjnej umożliwi wnioskodawcy złożenie wniosku do Ministra
Finansów o udzielnie koncesji na prowadzenie kasyna gry.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Teraz mówimy tyko o lokalizacji, albo tak albo nie. Opinia to jest tylko jeden z punktów,
który muszą spełnić instytucje ubiegające się o koncesję.
Czy są jakieś pytania ze strony członków komisji?
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie przedmiotowych projektów uchwał zawartych w drukach nr nr: 201, 202,
203, 204.

USTALENIA KOMISJI - OPINIE:
1. Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Łukasza Kłosa – p.o.
Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały – druk nr 201.
(Opinia 8-6/31-26/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.175.2019.
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2. Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Łukasza Kłosa – p.o.
Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały – druk nr 202.
Opinia 8-6/32-27/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.176.2019.
3. Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Łukasza Kłosa – p.o.
Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - 2 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały – druk nr 203
Opinia 8-6/33-28/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.177.2019.
4. Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Łukasza Kłosa – p.o.
Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - 1 głosem „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 2 głosach wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały – druk nr 204
(Opinia 8-6/34-29/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.178.2019.

PUNKT 1.5
Opiniowanie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 maja 2019r. BRMG-S.0006.178.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektorka Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 199.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Jolantę Ostaszewską Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie - 3 głosami „za” – pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 199.
Opinia 8-6/35-30/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.178.2019.

PUNKT 1.6
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 maja 2019r. BRMG-S.0006.179.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektorka Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 200.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Jolantę Ostaszewską Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie - 3 głosami „za” – pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 200.
Opinia 8-6/35-30/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.179.2019.

PUNKT 2
Informacja z realizacji budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2019 roku.
Wykonanie budżetu za I kwartał 2019r. przedstawiła Pani Jolanta Ostaszewska –
Dyrektorka Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Dochody zrealizowano w wysokości 876 mln zł, co stanowi prawie 26% planu. Wydatki z kolei
zrealizowano na poziomie 20 %, tj. na kwotę 776 mln zł. W tym wydatki bieżące 665 ml zł –
23% planowanych, wydatki inwestycyjne to niecałe 100 mln zł tj. 10%. Wynika to z tego, że
cykl inwestycyjny jest taki, że w I kwartale zaangażowanie środków jest o wiele niższe niż
w pozostałych kwartałach. Kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków wskazują na to, że
zaplanowany budżet ma szanse realizacji do końca roku.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to stwierdzam, że komisja
informację z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2019r.

przyjęła do wiadomości

PUNKT 3
Omówienie stanu przygotowań oraz planu zabezpieczenia sezonu letniego przez
Policję, Straż Miejską i Państwową Straż Pożarną w Gdańsku.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku powiedział między innymi:
Powiedział, że wzmocnione zostaną patrole na Starym Mieście i pasie nadmorskim.
Zabezpieczenie imprez w okresie letnim, w tym Jarmarku Św. Dominika będzie generowało
potrzebę więcej policjantów. Będą współpracowaćz referatem wodnym, będącego w
strukturach Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku. Wyznaczony jest punkt kontroli
technicznej autokarów. Program „Bezpieczny turysta” jest adresowany przede wszystkim do
turystów spoza kraju. Uruchomiona jest świetlica wielokulturowa dla osób z dziećmi, które
żebrzą. Taka świetlica w roku ubiegłym się sprawdziła, dlatego proponujemy ją również w
tym roku. Planowane są wspólne policji partole ze strażą miejską.
W fazie projektowej jest komisariat w Osowej. Planowany jest również remont komisariatu
w Oliwie na ul Kaprów.
bryg. Adam Jastrzębski – komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
powiedział między innymi:
W gdańskiej straży pożarnej nic się nie zmienia, jeśli chodzi o ilość etatów – 58 na zmianie.
Od tego roku wprowadzono dyżury domowe. Na terenie naszej komendy mamy trzy grupy
specjalistyczne:
 grupa wodno-nurkowa, grupa wsparcia technicznego, która w okresie letnim ma dużo
pracy związanej z osobami topiącymi i utopionymi,
 grupa wsparcia technicznego – obsługa zdarzeń drogowych,
 grupa poszukiwawczo-ratownicza – dużo pracy w sezonie, zajmuje się między innymi
poszukiwaniem osób nieletnich.
Prowadzimy zadania edukacyjne w szkołach, prowadzimy czynności kontrolno –
rozpoznawcze, związane z przygotowaniem miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.
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Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku powiedział między innymi:
Straż Miejska w Gdańsku jak co roku, po głębokiej analizie i rozmowach stosuje zdania, które
sprawdziły się w ubiegłych latach w oparciu o posiadany potencjał. Oczywiście w niektórych
dzielnicach będzie odczuwalna nasza mniejsza obecność, ale w dwójnasób wynagradzamy to
mieszkańcom we wrześniu naszą obecnością. W sezonie letnim centrum miasta jest w
centrum zainteresowania naszych służb. Główne miasto, pas nadmorski obejmujący
Jelitkowo, Park Reagana, Brzeźno, Stogi, Górki Zachodnie, Wyspą Sobieszewską, Motławę,
Martwą Wisłę, Śmiałą Wisłę, Gdański Ogród Zoologiczny - to są miejsca, gdzie będziemy
starali się koncentrować nasze siły, aby były one tam obecne. Specyfika działania Straży się
zmienia a to głównie z powodu tego, że otrzymujemy dużą ilość zdjęć od mieszkańców
dotyczących wykroczeń drogowych. Powoduje to często to, że muszę ludzi z ulicy przesunąć
do tych postępowań. Oczywiście pamiętamy o sile prewencji. W tych obszarach
przewidujemy patrole piesze, zmotoryzowane i motorowe. Współdziałamy z policją.
Uwzględniamy specyfikę weekendów bo są to szczególne. Różnego rodzaju wydarzenia,
poczynając od Jarmarku Św. Dominika przez różnego rodzaju koncerty, my staramy się
czytać, nie czekamy na specjalne zaproszenia próbujemy ustawiać patrole i rezerwować
siły. Wiemy, gdzie najwięcej się dzieje i te miejsca będą szczególnie objęte naszą
działalnością. Z kolei partole morskie to akweny wodne atrakcyjne szczególnie dla turystów.
Jeśli chodzi o rozwój, to straż miejska pozostaje na tym samym miejscu co jest. Rozważana
jest kwestia utworzenia referatu środowiska, aby wzmóc elementy walki ze spalaniem
odpadów, ochrony klimatu. To zadanie, jeżeli zostanie przyjęte do realizacji to będziemy
robić od 2020 roku z dużo większym rozmachem, ale zależy to również od finansów.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Przeciwdziałania spożywania alkoholu w miejscach publicznych – czy policja, straż
podejmowali jakiekolwiek analizy dotyczące ewentualnego wyznaczenia na terenie Miasta
Gdańska strefy, jak zadziało się to w kilku innych miastach typu Warszawa, Wrocław, w
których można by wyłączyć w drodze uchwały rady miasta ten zakaz.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Nie były prowadzone badania, gdzie to mogłoby być.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
A co panowie na ten temat sądzicie, bo docierają do nas głosy różnych środowiska, ze może
warto by ten temat rozważyć.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Pytanie – gdzie to miałoby być. Chyba nie o to chodzi, aby po ulicach miasta chodzili ludzie
z puszkami piwa.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Bardziej mam na myśli miejsca rekreacji. Chodziło mi bardziej, czy taki temat był w ogóle
podejmowany.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Nawet mi się podoba, że można gdzie sobie usiąść i wypić spokojnie piwo, ale z kolei matka
z wózkiem z dzieckiem, mówi zdecydowane nie. Powstaje konflikt interesu.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
To Warszawa wprowadziła taką strefę przy nabrzeżu Wisły, ale nie wszyscy z tego powodu
są szczęśliwi. Na pewno jest to również problematyczne pod kątem bezpieczeństwa i
umiejscowienie takich stref.
Patrole, na które przeznaczmy pieniądze z budżetu miasta są w okresie letnim wzmacniane.
Pod koniec ubiegłego roku OSP Świbno wzbogaciło się o sprzęt dodatkowy – został kupiony
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specjalistyczny quad, który w bardzo szybki i sprawny sposób może się przemieszczać przez
teren leśny i plażę. Jest on doposażony zarówno w przyczepkę do ratownictwa ekologicznego
ale również w przyczepkę ratowniczą. Czyli polepszono dostęp do osób poszkodowanych na
plaży. Straż ochotnicza w Świbnie ten sprzęt obsługuje, w tym roku były już pierwsze
ćwiczenia.
Pan Jerzy Petryczko – Ochotnicza Straż Pożarna Świbno
Pojazd ten jest 3-osobowy, z tyłu ma przyczepkę do przewozu poszkodowanego, gdzie z tyłu
jest jeszcze siedzenie dla ratownika ewentualnie lekarza. Sprawdziliśmy, że w pełnej
obsadzie wraz z poszkodowanym pojazd ten porusza się po plaży bez problemu. Jest to
dobry zakup.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Jeśli nie ma więcej pytań to przechodzimy do kolejnego tematu.

PUNKT 4
Omówienie planów budowy /rozbudowy/ modernizacji
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Gdańsku.

budynków

Policji,

insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Na budowę nowego komisariatu w Osowej przygotowany jest projekt, a realizacja do 2021
roku.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Przed dzisiejszym spotkaniem uzyskałem jeszcze informację, że są starania aby w tym roku
było już wydane pozwolenie na budowę.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Na sąsiedniej działce PSP ma zarezerwowany teren, czy coś się tam planuje?
bryg. Adam Jastrzębski – komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Jednostka nr 7 jest potrzebna, bo się bardzo rozbudowuje, i czas dojazdu się bardzo
wydłuża, ale na dzień dzisiejszy nie podejmuję tego tematu. Na razie musimy uzupełnić
jednostkę nr 6. Jak znajdą się etaty to będziemy myśleli o tej nowej jednostce.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Na okres letni, w budynku na ulicy Piwnej, a starym budynku komisariatu uruchomione jest
punkt informacyjny policji.
Pan Tomasz Strug – przewodniczący Zarządu Dzielnicy OIiwa
Czy gdzieś jest uwzględniona przyszłość komisariatu w Oliwie.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Prawda jest taka, że ten komisariat to jest stara kamienica. Będzie on remontowany, ale w
dalszej perspektywie trzeba byłoby go przenieść do innego budynku.
Pan Tomasz Strug – przewodniczący Zarządu Dzielnicy OIiwa
Jest wolny budynek po dawnym, Instytucie Pamięci Narodowej na ul. Polanki, ale brakuje
jakieś 2-3 metry do jakieś normy.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku

To prawda, budynki i pomieszczenia muszą mieć określoną powierzchnię, więc ten
temat upadł.
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PUNKT 5
Omówienie działań podejmowanych przez Miasto w zakresie współpracy przy
zabezpieczaniu imprez masowych.
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego powiedział między innymi:
Od 2013r. przy Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego funkcjonuje zespół,
który zajmuje się koordynacją i zabezpieczeniem przestrzeni publicznej
podczas
organizowania dużych wydarzeń, zgromadzeń czy imprez masowych. Mamy wypracowane
pewne scenariusze dla imprez w określonych lokalizacjach – stadion piłkarki, stadion
żużlowy, Plac Zebrań Ludowych, Hala Ergo Arena, Filharmonia. Tak jak przy zdarzeniach
kryzysowych dysponujemy Centrum Zarzadzania Kryzysowego, gdzie jest całodobowa służba
dyżurna, pracownik merytoryczny a w sytuacjach kryzysowych powołany jest zespół, w skład
którego wchodzą przedstawiciele służb i jednostek miejskich, instytucji współdziałających.
Gdy wpływają wnioski o organizację imprez, podczas jego procedowania zgodnie z
przepisami, zbierane są również informację od podmiotów współdziałających, od
mieszkańców, systemów pomiarowych, map, kamer miejskiego monitoringu wizyjnego – z
tego wszystkiego staramy się korzystać. Dochodzi od tego również nadzór ruchu
komunikacyjnego, Gdańskie Centrum Kontaktów również pomaga, bo zbiera np. informacje
od mieszkańców z różnych miejsc, które można przekazywać do realizacji służbom.
System ostrzegania i alarmowania – sms. Posiadamy zmodernizowany system alarmowy –
syreny elektroniczne, na chwilę obecną jest ich 70, być może jeszcze ich przybędzie bo
urząd wojewódzki wchodzi w fazę rozbudowy na terenie województwa ze środkami unijnymi.
Imprezy masowe dzielą się na artystyczno – rozrywkowe, sportowe, zgromadzenia publiczne,
imprezy na drogach publicznych oraz imprezy organizowane przez organy władzy publicznej.
Każda impreza niesie za sobą utrudnienia. Organizator imprezy skupia się na tym, aby
zabezpieczyć bezpieczeństwo na terenie imprezy, a poza terenem wkraczamy my i
zaczynamy współpracę ze służbami miejskimi: wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu, zapewnienie dodatkowych składów kolei SKM, parkingi itd. Zabezpieczenie medyczne
imprez, współpraca z wojewódzkim centrum wolonatariatu, chociażby wspomaganie działań
policji i straży miejskiej.
Koordynacja dużych imprez i przedsięwzięć, np. zlot ZHP w 2018r. – codziennie rano
obradował zespół ds. bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, gdzie analizowano wszystkie
sytuacje dnia poprzedniego, zespół wypracowywał rekomendacje.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Odpowiedzialność za zabezpieczenia wokół całej imprezy ze strony organizatorów, bo on
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo samej imprezy – czy jest jakakolwiek współpraca i
czy organizatorzy są chętni, aby w tych zabezpieczeniach uczestniczyć.
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Jeżeli są małe imprezy i takie, które wiemy, że nie generują kłopotów to przyjmujemy
dokumenty zgodnie z ustawą. Organizator musi przedstawić opinię policji, straży pożarnej.
Jeśli natomiast chodzi o duże imprezy to kontaktujemy się z organizatorem. Nie ma
większych problemów, aby organizator przyjechał na nasze spotkanie, gdzie wszystko
omawiamy i ta współpraca jest. Rzadko się zdarza, że organizator w ogóle nie chce
współpracować.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
To jest tylko kwestia różnych działań, które po Państwa stronie się znajdują, czy jakoś
finansowo ci organizatorzy partycypują.
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Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Tutaj jakiś dużych partycypacji finansowych nie ma dlatego, że policja sama z siebie dba
o bezpieczeństwo publiczne, więc czy my skoordynujemy działania czy nie, to i tak policja
o to dba.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Czy organizatorzy powinny wynajmować ochronę, a nie robią tego i liczą na policję i straż
miejską.
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Zgodnie z prawem powinny, ale tylko na terenie imprezy. Organizator np. juwenali wyszedł
poza i wspomagał działania policji np. na przejściach dla pieszych. Ale jest to dobra wola
organizatora.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jak interpretujecie przepisy dotyczące organizowania imprez muzycznych powyżej 500 osób
w klubach muzycznych?
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
To jest kwestia przygotowania obiektu. Np. Stary Maneż, kiedy był remontowany, to obiekt
ten został zaprojektowany pod konkretny rodzaj wydarzeń, imprez na określoną ilość osób i
ustawa tego rodzaju obiekty kulturalne i muzyczne wyłącza. Natomiast, gdybyśmy w Starym
Maneżu zorganizowali np. walkę bokserską i trzeba byłoby całkowicie przemeblować ten
obiekt, to wchodzi to w ustawę o imprezach masowych. Pod podobnym kątem jest obecnie
rozpatrywany B90. Nam jest ciężko się odnieść, bo nie mamy dokumentacji obiektu, nie
wiemy jak ten obiekt jest zakwalifikowany. Odpowiedzialność ciąży zawsze na
organizatorze. On powinien wiedzieć, czy impreza przez niego organizowana nosi znamiona
imprezy masowej, czy nie.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Jeśli dobrze zrozumiałem, to nie ma do końca określonych pojemności sali, standaryzacji na
organizowane imprezy.
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Ustawa część obiektów wyłącza z imprez masowych, np. filharmonie, kina, kluby muzyczne
jeżeli są zaprojektowane do tego celu. Inaczej wygląda to z imprezami sportowymi – mamy
halę sportową np. na 10 tys. osób i organizując tam zawody sportowe wchodzimy w tryb
ustawy o imprezach masowych. Ustawa ta w wielu miejscach wymaga przeorganizowania.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
A zdarzają się sytuacje, że Państwo karzecie za to, że ktoś nie zgłosi imprezy masowej?
Pana Krzysztof Domagalski – zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Nie mamy takich uprawnień. Jeśli do nas trafia jakaś informacja, to możemy powiadomić
policję o takim fakcie. To jest później trudne do udowodnienia. Z reguły imprezy
organizowane w Gdańsku robione są w większości przez tych samych organizatorów i dość
dobrze współpracują i organizują.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Jeśli nie ma więcej pytań to Państwu bardzo dziękujemy i przechodzimy do kolejnego
punktu porządku
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PUNKT 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Komisja omówiła korespondencję, jaka wpłynęła do Komisji.
1. Pismo z dnia 4.04.019r. przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Przymorze Małe odpowiedź
na zarzuty zawarte w piśmie z dnia 27.02.2019r.
Stanowisko Komisji: Komisja udzieli odpowiedzi w uzgodnieniu treści z mecenasem.
Generalnie, Komisja sprawy tej nie rozpatrywała.
2. Pismo z dnia 13.05.2019r. Straży Miejskiej w Gdańsku dotyczące wyjaśnień do pisma
mieszkańca z dnia 4.03.2019r. w sprawie mandatowania na ul. Lawendowej za
parkowanie.
Stanowisko Komisji: a/a.
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2019r. w
przedmiocie zmiany Statutu Miasta Gdańska - pismo a/a.
Innych spraw nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Komisji stwierdził
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie – godz. 17:30

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska

