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BRMG. 0012.82.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 10-7/2019
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 24 czerwca 2019r.

Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego, ul. Wyspiańskiego 9 A sala nr 18.
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.
Poinformował, że do Komisji - do punktu 1 porządku - wpłynęły cztery projekty uchwał:
1. Druk nr 237 – zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska.
2. Druk nr 238 – zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok.
Zaproponował, aby tych dwóch projektów nie omawiać z uwagi na to, że ujęte w nich
zmiany nie dotyczą zakresu działania Komisji. Komisja przychyliła się do powyższego.
3. Druk nr 235 zmieniający uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja
2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak
i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.
4. Druk nr 242 w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2021”.
Komisja nie wniosła uwag do zaproponowanych zmian i jednogłośnie – 5 głosami – przyjęła
następujący

porządek posiedzenia:

1.1 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady
Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
dla terenu miasta Gdańska - druk nr 235.
1.2 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „miejskiego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na lata 2019 – 2021” - druk nr 241.
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2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Gdańska wotum zaufania – druk nr 212.
Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018r.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
4. Przyjęcie projektu uchwały zmieniająca
Regulaminu Rady Miasta Gdańska

uchwałę w sprawie uchwalenia

5. Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Rola
i zadania.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 maja 2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska - druk nr 235.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 czerwca 2019r. BRMG-S.0006.209.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Barbara Starkiewicz
– Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Czy prowadzona jest analiza terytorialna tych zezwoleń?
Pani Barbara Starkiewicz – Kierownik Referatu
Handlu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej
Powstała tzw. mapa piwna. Każdy będzie miał do niej dostęp. Powinny być na niej
zaznaczone wszystkie punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych, zarówno w odniesieniu
do detalu jak i gastronomi. Mapa ta powstała niedawno i wymaga jeszcze weryfikacji z naszej
strony.
Jeśli chodzi o zasięganie opinii , to wystąpiliśmy do wszystkich jednostek pomocniczych.
Obecne ustalenia dotyczą całego miasta bez rozbijania na poszczególne jednostki.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jakie są wpływy do budżetu z tytułu wydanych koncesji.
Pani Barbara Starkiewicz –Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej
Wpływy do budżetu na ten rok zaplanowane są w wysokości 13 mln zł i chyba trochę je
przekroczymy. Dla nas wyznacznikiem jest styczeń, maj i wrzesień, bo są to terminy
uiszczania opłat.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Czy limity w sprzedaży detalicznej mamy już wykorzystane?
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Pani Barbara Starkiewicz –Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej
Nie. Jeśli chodzi o limit dla sprzedaży detalicznej, to limit A (do 4,5% oraz piwa) - mamy
850 zezwoleń, limit B (od 4,5 % do 18% alkoholu) – 825 zezwoleń, limit C (powyżej 18%) 825 zezwoleń. Jeśli chodzi o zezwolenia na piwo w detalu to mamy 20 zezwoleń w zapasie,
kategorii B – 18 zezwoleń w zapasie, w przypadku kategorii C – 40 zezwoleń.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Rozumiem, że ten projekt uchwały jeszcze do rad dzielnic do opiniowania nie trafił.
Pani Barbara Starkiewicz – Kierownik Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej
Trafił. Mam odpowiedzi z ośmiu rad cztery pozytywne opinie – Stogi, Krakowiec – Górki
Zachodnie, VII Dwór, Aniołki, a negatywne opinie: Wrzeszcz Górny, Osowa i Wzgórze
Mickiewicza. Ustawa jednak nie zakłada uzyskania pozytywnej opinii, tylko zasięgnięcia
takiej opinii.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 235.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Barbarę Starkiewicz,
Kierownika Referatu Handlu w Wydziale Gospodarki Komunalnej - 4 głosami „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr
235.
Opinia 10-7/37-32/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.209.2019.

PUNKT 1.2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2021”
- druk nr 241.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 czerwca 2019r. BRMG-S.0006.215.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Joanna Pińska –
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Powiedziała między innymi, że program przewiduje zebranie wszystkich programów
profilaktycznych, które realizuje Gmina Miasta Gdańska. Są to zadania związane z szeroko
rozumiana profilaktyką, związaną z nauką bezpiecznych zachowań wśród dzieci wszelkiego
rodzaju pomocą osobom w jakimkolwiek kryzysie. Mamy osoby wymagające wsparcia
psychologicznego, ale również mamy pomoc osobom, które są uzależnione od alkoholu, albo
współuzależnione również od narkotyków.
Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
Tworzenie takiego programu wynika z ustawy, czy sami to inicjujecie.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Wynika to z ustawy o samorządzie powiatowym.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Jak z innymi dużymi miastami powyżej 500 tys. mieszkańców nasz program Pani to
porównuje?
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Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Mamy bardzo szerokie spectrum. Zajmujemy się od przedszkolaka, którego uczymy jak
należy zachować się na ulicy, jak zachowywać się w stosunku do starszych, na co reagować
i kiedy należy wezwać pomoc nauczyciela, jak zachować pozycję bezpieczną, itd. Kończymy
na osobach starszych, którym mówimy, jak ustrzec się różnych zagrożeń. W międzyczasie
dajemy cały pakiet osobom, które są zagrożone alkoholizmem albo narkomanią.
W dalszej dyskusji poruszono kwestie ustępowania miejsc starszym, inwalidom w środkach
komunikacji miejskiej, po czym Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 241.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Joannę Pińską –
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jednogłośnie - 5 głosami
„za”– pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 241.
Opinia 10-7/38-33/2019/znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.215.2019.

PUNKT 2
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska
wotum zaufania – druk nr 212.
Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018r.
Pani Żaneta Kucharska – inspektor Wydział Polityki Gospodarczej
Powiem w skrócie skąd to opracowanie się wzięło i co zawiera.
Raport o stanie gminy jest nowym obowiązkiem narzuconym na gminę nowelizacją ustawy
o samorządzie gminnym. Art. 28 aa narzuca obowiązek, a nie do końca szczegółowo definiuje
zakres w jakim ten raport miał być stworzony. W konsultacji z różnymi osobami, wydziałami
zastanawialiśmy się, jak hasło pt. stan miasta ująć w jakimś opracowaniu. Raport zawiera
część statystyczno - opisową. Wszystkie dane dotyczą roku poprzedniego. Obligatoryjnymi
elementami, jakie ten raport ma zawierać to są trzy rzeczy, które ujęliśmy w tym
opracowaniu jako załączniki. Jest to sprawozdanie z wykonania budżetu obywatelskiego, z
uchwał podjętych przez Radę Miasta Gdańska i z wszelkiego rodzaju miejskich polityk bądź
strategii branżowych, które musieliśmy wcześniej zdefiniować czy też zidentyfikować.
Naliczyliśmy takich programów trzydzieści trzy.
Podczas sesji raport będzie omawiany, będzie debata na temat jego zawartości przez
radnych, a do udziału w tej debacie zostali zaproszeni również mieszkańcy, w ilości
maksimum 15 osób, co przewiduje ustawa. Pani Przewodnicząca określiła limit czasowy na
takie wystąpienia, a na chwilę obecną zgłosiło się 8 osób.
Raport składa się z ogólnej charakterystyki miasta, czyli topografii, rozdziału poświęconego
mieszkańcom – cechy demograficzne, budżetowi miasta – kluczowe informacje dotyczące
wydatkom, wpływom, ratingom. Jest również rozdział poświęcony organizacji i
zarządzaniem miasta, gdzie wspominany np. o Gdańskim Centrum Kontaktu, o strukturach
miasta, jednostkach, o poprzednim i aktualnym składzie Rady Miasta Gdańska oraz dziewięć
rozdziałów, które z zakresem korespondują z dziewięcioma programami operacyjnymi
Strategii Rozwoju Miasta 2030 plus. W części tej zawarto sporo statystyk, ciekawostek.
Przywołaliśmy dane za cztery lata, aby pokazać trend i jak dane zjawiska się kształtują.
Zawarto również informację w formie tabelarycznej, czyli spis najważniejszych
przedsięwzięć, inwestycji, projektów.
Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania merytoryczne, czy może zaprezentować
bardziej szczegółowo jakiś obszar.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Tematy dotyczące bardziej zakresu naszej Komisji, takie jak bezpieczeństwo, bo na tym
się najbardziej skupiamy. Dodam, że my dzisiaj wysłuchamy tego raportu – jest to nowość
– i nie będziemy podejmowali żadnych decyzji, co do udzielania czy nie udzielania votum
zaufania, ponieważ udzielać go będzie Rada Miasta. Nasza rola ogranicza się do wysłuchania
tej informacji. Jeśli ktoś potrzebuje jakiś wyjaśnień to bardzo proszę o zadawanie pytań,
ale na pewno tego raportu wysłuchamy jeszcze na sesji. Będzie debata a po niej będą
podejmowane decyzje.
Pani Żaneta Kucharska – inspektor Wydział Polityki Gospodarczej
Przewidzieliśmy bardzo skrótową prezentację. Zakres każdego z tych dziewięciu obszarów
- nie będzie to statystyka, ale raczej po trzy, cztery, pięć haseł do każdego z dziewięciu
obszarów.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Czy są pytania?
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Może parę słów z programu operacyjnego dotyczącego aktywności obywateli.
Pani Żaneta Kucharska – inspektor Wydział Polityki Gospodarczej
To co dotyczy i jest ujęte w raporcie to określiłabym jako takie cztery pola współpracy.
Przede wszystkim w raporcie jest objęta współpraca z organizacjami pozarządowymi, jest
kwestia wolontariatu, jest kwestia sąsiedzkości, czyli w jaki sposób wspieramy rozwój
lokalny w dzielnicach. Warto wspomnieć o nagrodzie Bądkowskiego, którą Prezydent co roku
przyznaje w trzech kategoriach. Czyli: najlepsza organizacja pozarządowa, społecznik roku
i darczyńca roku. Nagrody te są przyznawane od dziewiętnastu lat. Są również inicjatywy
związane ze wspieraniem inicjatyw oddolnych i tutaj mówimy o instrumentach, które się
nazywają gdańskie fundusze i to jest Fundusz Młodzieżowy, Fundusz Sąsiedzki i Fundusz
Kulturalny, Fundusz Senioralny i Fundusz Innowacji Społecznych.
Jeśli chodzi o pola współpracy to przede wszystkim współpracujemy w zakresie tworzenia
polityk publicznych, współpracujemy w zakresie realizacji zadań publicznych, w zakresie
wspierania organizacji - czyli pomocy technicznej, informacyjnej dla organizacji i w
zakresie komunikacji i promocji. W zeszłym roku ponad 55 mln zł przeznaczono na zlecanie
zadań organizacjom pozarządowym, tj. 13% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. To
co jest trendem chwilowym, to spadek liczby organizacji. W 2018 r. spadła po raz pierwszy
od czasu transformacji ustrojowej liczba nowo powołanych organizacji pozarządowych
zarejestrowanych na terenie Miasta Gdańska, ale to wynikało z przepisów prawa, ponieważ
zmieniła się ustawa o stowarzyszeniach, która zobowiązywała stowarzyszenia zwykłe do
spełnienia obowiązków związanych z rejestracją. Jeśli w ciągu dwóch lat one się nie
zaktualizowały to były z mocy prawa wykreślane z rejestru. To spowodowało spadek liczby
stowarzyszeń. W roku 2017 było 1568 stowarzyszeń a w 2018r. już tylko 1482.
Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
W kontekście bezpieczeństwa – czy te tematy są w tym samym programie integracji
społecznej.
Pani Żaneta Kucharska – inspektor Wydział Polityki Gospodarczej
Tak. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa 33 obszary
współpracy, natomiast my w Gdańsku w ramach naszego rocznego programu mieliśmy 27
tych obszarów. Bezpieczeństwo jest tam również, ale są to jednak tylko zadania zlecone w
trybie tej ustawy. Zlecane są tam tylko dwa zadania. Jedno to zabezpieczenie przestrzeni
publicznej, drugie dotyczy tzw. pogotowia socjalnego, czyli połączenie programu
profilaktycznego z izbą wytrzeźwień.
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Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący przypomniał, że informacja na sesji
będzie taka, że Komisja wysłuchała informacji nt. raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018
r. a Komisja nie podejmowała żadnych decyzji. Decyzje podejmie Rada Miasta po
wysłuchaniu Raportu.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska w dniu 24 czerwca 2019r.
wysłuchała informacji nt. raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok przekazanych przez
przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska Panią Żanetę Kucharską – inspektora w Wydziale
Polityki Gospodarczej.
Komisja nie głosowała nad przedmiotowym projektem uchwały pozostawiając Wysokiej
Radzie decyzję w przedmiotowej sprawie.

PUNKT 3
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania

kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za - przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania
Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020 – 2023.
Zespół składa się z pięciu radnych i dwóch sędziów sądu powszechnego w Gdańsku.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 4
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady
Miasta Gdańska.
Pan Andrzej Bodakowski – radca prawny
Powiedział, że generalnie są to zmiany dostosowujące do nowelizacji ustawy o samorządzie
gminnym. Omówił poszczególne zmiany, które są wyartykułowane w projekcie uchwały,
który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Komisja – 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się - przyjęła projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska w brzmieniu
jak w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały zostanie skierowany na
najbliższą sesję Rady Miasta Gdańska.

PUNKT 5
Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Rola i
zadania.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego omawiając powyższy temat powiedział między innymi:
Budynek, w którym się znajdujemy nazywamy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Cały budynek nosi nieformalną nazwę Centrum Zarządzania Miastem, której to nazwy
używamy między sobą. Natomiast Miejskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika stricte
z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która nakazuje wójtom, starostom, prezydentom miast
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organizowanie takich ośrodków. O ile małe ośrodki mają z tym duży problem, o tyle w
dużych ośrodkach jesteśmy w stanie stworzyć sobie takie zaplecze pracy. Do czego Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego służy? Służy do tego, żebyśmy mieli obsadę osobową 24
godzinną. Dyżurni ci mają za zadania przez 24 godziny na dobę reagować na różnego rodzaju
sytuację. Gdybyśmy się skupili tylko na miejskim centrum to byłby to tylko jeden nasz
dyżurny z Wydziału. Tych dyżurnych jest pięciu po to tylko, aby zapewnić ciągłość obsady 24
godzinnej. Bezsensem jest, aby tylko jedna osoba dbała o monitorowanie całego
bezpieczeństwa, to jest uzupełniane przez innych dyżurnych. Czyli dyżurnych Gdańskiego
Centrum Kontaktu, które rozbiło swoje zadania. Część osób jest stricte do przyjmowania
zgłoszeń i załatwiania zwykłych, prostych ludzkich spraw, a osoby z GCK, które siedzą na tej
sali - obok - pełnią rolę takiego inżyniera Miasta i załatwiają wszystkie sprawy techniczne
związane z uszkodzeniami drogowymi, sygnalizacji itd. Dodatkowo znajduje się tutaj
stanowisko kierowania straży miejskiej.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jak ktoś zadzwoni do GCK z zapytaniem np. jak załatwić wymianę dowodu osobistego, to
będzie załatwiany jak na innych infoliniach, czy jest raczej osoba, która kieruje do kogoś
właściwego.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Osoba kieruje, osoba może udzielić informacji. Natomiast, jeśli tej informacji nie będzie
posiadać to jest w stanie to ustalić i oddzwonić i poinformować zgłaszającego.
Wogóle założenie było takie, żeby w najbliższej przyszłości GCK mogło udzielić nawet
informacji na takiej zasadzie, że dzwoni klient i pyta np. na jakim etapie jest jego sprawa.
Natomiast na chwilę obecną wiadomo, że postepowania administracyjne są prowadzone
przez inne wydziały a wglądu w pewne dane osobowe nie może mieć pracownik GCK. Na
dzień dzisiejszy, nie każdą sprawę uda się rozwiązać od ręki, ale ze sprawą informacyjną i
sprawą dotyczącą jakiegoś zagrożenia pracownicy potrafią sobie poradzić, bo już wiedzą
jaką sprawę przekierować do policji, jaką do straży miejskiej, jaką powiadomić służbę
ratunkową, czy powiadomić naszego dyżurnego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Jeżeli Gdańskie Centrum Kontaktu nie jest w stanie zadowolić dzwoniącego, czyli
odpowiedzieć, to co się wtedy dzieje?
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Pracownik zapisuje sobie temat, zapisuje dzwoniącego z jego numerem kontaktowym, stara
się ustalić jak najwięcej informacji i oddzwania. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w
systemie i jest rejestrowany status tego zgłoszenia oraz forma zakończenia.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Miałem dwie sprawy, gdzie nie spełniono tych zadań, ponieważ nie oddzwoniono, po drugie
nie poinformowało w jaki sposób rozwiązać problem, który dotyczył osoby, która się źle
porusza, żeby mogła zagłosować w lokalu wyborczym. Do dnia wyborów nie otrzymałem
odpowiedzi.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Zwrócę uwagę kierownikowi. Ja nie odpowiadam za to.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Rozumiem, chodzi mi o to, w jaki sposób rozwiązać problem. Na spotkaniu w radzie dzielnicy
mieszkańcy zgłaszali mi kilka takich problemów w innych tematach.
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Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Jak powiedziałem, ja nie jestem kierownikiem tego Centrum, a po drugie jest to też
stosunkowo młody twór, który się uczy. Centrum jest od tego, żeby przyjąć zgłoszenie i
przekazać dalej. Jeśli są ewentualne uwagi do funkcjonowania GCK, to na stronie Gdańska
jest email i jeśli kierownik otrzyma taki e mail, to na pewno pewne rzeczy będzie prostował.
Dalej powiedział między innymi:
Dodatkowo w budynku znajduje się Centrum Zarzadzania Ruchem TRISTAL. Monitoring, jest
zupełnie innym monitoringiem niezależnym od monitoringu miejskiego naszego. Po południu
siedzi jedna osoba, która pilnuje systemów, ale do TRISTARA przypisanych jest więcej osób
z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Działu Inżynierii Ruchu i praca ich polega na tym, że
analizują cały system, programują, zmieniają sekwencje sygnalizacji. Centrum oglądowych
monitoringów mamy kilka: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Wojewódzka
Policji, Komenda Miejska Policji i Centrum Zarzadzania Kryzysowego. To wszystko
funkcjonuje na jednym posadowionym serwerze. Mają oni monitoring tylko do celów
oglądowych, natomiast dodatkowo są studia lokalne monitoringu. Tam siedzą dyspozytorzy,
których zadaniem jest obserwacja wszystkich kamer przypisanych do dzielnicowego studia
monitoringu i ewentualnego zgłaszania na policję lub straż miejską ujawnionych zdarzeń.
Studia lokalne zlokalizowane są w komisariatach policji i obsługują je cywilni pracownicy
straży miejskiej.
W tej chwili mamy naszych kamer 318 a łącznie wszystkich jest w granicach 389. W studiach
centralnych widzimy tylko i wyłącznie kamery obrotowe, natomiast w studiach lokalnych
widoczne są również kamery stacjonarne. Lokalizację kamer staramy się ustalać z policją.
Firma wygrywając przetarg na zakup i montaż kamer musi być na tyle dobra, aby
dostosowała się do istniejącego systemu. Jest to system zamknięty i nie ma do niego
dostępu z zewnętrznego internetu. Mamy ponadto podpisaną umowę serwisową na 24
godziny na dobę do usuwania awarii oraz drugi serwis do mycia kloszy w kopułach.
Oprócz monitoringu wizyjnego, który podczas sytuacji kryzysowych służy nam i możemy
podpatrzeć newralgiczne miejsca - mamy system pomiaru opadów. System ten został
rozbudowany w ubiegłym roku, na co udało nam się uzyskać dotacje unijne – wraz z system
ostrzegania, system lokalizacji syren elektronicznych. Jest to system powszechnego
ostrzegania. System elektroniczny daje nam to, że w razie jakieś sytuacji mamy możliwość
przesłania komunikatów głosowych. Na chwilę obecną takich syren elektronicznych jest
siedemdziesiąt na terenie miasta. Większość ich skupionych jest na terenach, gdzie
występuje możliwość zalania wodami opadowymi. Do tej pory nie było jeszcze t konieczności
informowania mieszkańców przez ten system. System testowany jest dwa razy w roku.
Niemniej jest to system samotestujący, tzn. odpala się na cicho, czyli idzie sygnał do
wszystkich syren, potem jest raport zbiorczy z tych syren. Każda syrena ma zasilanie
awaryjne w formie akumulatora. Oprócz tego, że mamy możliwość obserwowania opadów
na monitorze, w przypadku ostrzeżeń, z tych wszystkich czujników w formie sms wybrana
grupa osób działająca w ramach zespołu zarzadzania kryzysowego dostaje informację, że
np. w 10 minut spadło w konkretnym miejscu tyle mm wody, itd. To daje nam możliwość
oglądu sytuacji. Narzędzia te od ubiegłego roku staramy się bardzo mocno wykorzystywać.
Na czym polega komunikowanie. W sms mamy logowań w granicach 30 tysięcy, jeśli chodzi
o możliwość otrzymywania informacji aplikacją lub możliwość otrzymywania komunikatów
na emaile. Logowanie jest poprzez stronę miasta.
Alert RCB to nowum, które powstało. Historia alertu RCB zaczęła się od roku 2016, kiedy
po powodzi w Gdańsku w 2016r. zaczęliśmy zapraszać operatorów komórkowych, do
współpracy na zasadzie, czy byłaby możliwość wysłania niezależnie sms do posiadaczy
telefonów komórkowych nie zalogowanych z wyboru do systemu, tylko takich, którzy
znajdują się w miejscu zagrożenia. Wówczas odpowiadano nam, że jest to na dzień dzisiejszy
niemożliwe. Powiedziano nam, że możemy sobie wykupić taką usługę u poszczególnego
operatora, sms kosztuje tyle a tyle groszy i możemy sobie je wysyłać. Nie było to możliwe,
bo prawo telekomunikacyjne nie było do tego dostosowane. Poza tym wprowadzenie takiego
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czegoś spowodowałoby dania ludziom możliwości rezygnacji z umowy wcześniejszej i tego
operatorzy się bali. W 2016 roku rozmawiałem z przedstawicielami Plusa, Orange, TMobile,
ale nic się nie dało zrobić, aż do czasu Rytla, kiedy pewne rekomendacje na szczeblu
rządowym zostały zapisane. One przyszły do nas do przeanalizowania i do opinii. My na temat
alertu wysyłanego niezależnie od chęci obywatela daliśmy rekomendacje pozytywne.
Nastąpiła zmiana w prawie komunikacyjnym i możliwość takie wysyłania ma tylko Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i w momencie, kiedy są ostrzeżenia znaczące, czy takie,
które mogą spowodować realne zagrożenie życia zdrowia lub większej utraty mienia RCB
niezależnie od powiatu, województwa takie ostrzeżenia wysyła. To jest twór nowy, który
zaczął funkcjonować od początku tego roku. Jeśli np. byśmy chcieli, aby takie ostrzeżenie
przez RCB zostało wysłane, to musimy się zwrócić do Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego,
aby dla konkretnej dzielnicy został wysłany alert RCB. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy
na nasze chciejstwo to się zadzieje, dlatego, że na to nikt nie napisał procedury. Pisemnie
zwróciłem się do Urzędu Wojewódzkiego – czy jest taka procedura i otrzymałem odpowiedź,
że takiej typowej procedury nie ma, ale jak będziemy widzieli zagrożenie to mamy ich
powiadomić.
Na początku tego roku wszystkich członków Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,
ale również i inne osoby z poszczególnych instytucji miejskich sczepiłem w tzw. grupę
zespół, który działa w sytuacjach ostrzeżeń. Grupa to została zorganizowana przeze mnie,
przy aprobacie Pani Dyrektor i Pani Prezydent na tzw. whatsApp-ie. Działa to w ten sposób,
że w momencie, kiedy przychodzi ostrzeżenie jest jeden wpis dyżurnego, wszyscy czytają i
wiedza co się dzieje. Wymieniamy się informacjami, spostrzeżeniami, analizujemy sytuację
pogodową, itd. Czyli, jest jeden komunikat i wszyscy w ramach swoich służb działają.
To tyle bardzo dziękuje i zapraszam do zwiedzenia budynku.
Więcej głosów w dyskusji nie było.

PUNKT 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie – godz. 18:00

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek
Protokół sporządziła:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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