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BRMG. 0012.106.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 12-9/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 19 września 2019r.

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 5( pięciu ), 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 wpłynęły dwa projekty uchwał
 Druk nr 317 - projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska.
 Druk nr 318 - projekt uchwały zmieniając uchwałęo w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok.
Zaproponował również zdjęcie z porządku obrad punktu 7 tj. projekt uchwały w sprawie
wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2010 – 2023, którego wnioskodawcą
będzie Komisja Samorządu i Ładu Publicznego - z uwagi na to, że zgłoszenia kandydatów na
ławników wymagają ponownej weryfikacji, temat ten został przesunięty na sesję
październikową.
Komisja nie zgłosiła uwag do zaproponowanych zmian i jednogłośnie - 4 głosami za – i
przyjęła następujący

porządek posiedzenia:

1.1 Opiniowanie
projektu uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska - druk nr 317.
1.2 Opiniowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 318.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019r.
3. Podsumowanie działań Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej podczas
sezonu letniego w 2019r.
4. Bezpieczeństwo i monitoring w mieście Gdańsku.
5. Walka z nielegalnym graffiti.
6. Wsparcie prawne seniorów + profilaktyka dotycząca wyłudzeń od osób starszych
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np. na wnuczka, na policjanta, itp.
7. Wybór przedstawicieli Komisji Samorządu i Ładu Publicznego do 6 – okręgów
wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1.1
Opiniowanie
projektu uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska - druk nr 317.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
26 września 2019r. BRMG-S.0006.291.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 317.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 12-9/40-35/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.291.2019.

PUNKT 1.2
Opiniowanie projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia
Gdańska na 2019 rok - druk nr 318.

budżetu Miasta

Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
26 września 2019r. BRMG-S.0006.292.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 318.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 12-9/41-36/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.292.2019.
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PUNKT 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019r.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków złożyła
informację na temat wykonania budżetu Miasta Gdańska za I-sze półrocze 2019r.
Powiedziała między innymi:
Dochody zostały zrealizowane w wysokości 50% planu, tj. na planowane 3.432 mln zł
wykonano 1.716 mln zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 41,8% - na planowane
3.928 mln zł wydatkowano 1.642 mln zł.
Deficyt planowany w budżecie roku 2019 na poziomie 496 mln zł nie został zrealizowany .
Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką.
Głównymi źródłami dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W
roku bieżącym z tego tytułu zaplanowano 972 mln zł, wpłynęło 444 mln zł, co stanowi prawie
46% planu.
Subwencji z budżetu państwa otrzymano 323 mln zł, na planowane 530 mln zł, co daje 61%
planu. Wynika to z tego, że edukacja jest finansowana z góry, czyli subwencja przychodzi
w czerwcu a wydatkowana jest 1 lipca na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane na kwotę 248 mln zł, co stanowi 53% planu. W
tej grupie podatków największy udział ma podatek od nieruchomości.
Dochody z mienia komunalnego – planowane 204 mln zł, realizacja 77 mln zł, co stanowi
37% planu. W tej grupie jest sprzedaż, która planowana jest na poziomie 103 mln zł,
realizacja była na poziomie 1 mln zł. Jest nadzieja, że w drugim półroczu transakcje
sprzedaży nieruchomości zostaną zrealizowane.
Dotacje na zadania własne w roku 2019 to kwota 353 mln zł, zrealizowano 87 mln zł, co
daje 24% planu. Dotacja na zadania zlecone 338 mln zł, wpłynęło 200 mln zł, co stanowi 59%
planu.
Wśród wydatków bieżących najbardziej kosztowną działalnością Miasta jest edukacja i
oświata, na co w pierwszym półroczu wydano 495 mln zł, na planowane 990 mln zł.
Zrealizowano praktycznie 50% planu. Kolejna kosztowna działalność związana jest z opieką
i polityką społeczną oraz rodziną - planowane wydatki bieżące są na poziomie 527 mln zł,
a wydatkowano 277 mln zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 296 mln zł, zrealizowano na kwotę 96 mln zł,
co daje 38% planu. Drogi i komunikacja zbiorowa: plan 472 mln zł, realizacja 230 mln zł,
co stanowi 49 % planu.
W I-półroczu wpływy z biletów komunikacji miejskiej zamknęły się kwotą 68 mln zł,
natomiast wydatki na poziomie 121 mln zł.
Inwestycje finansowane ze środków własnych zrealizowane w pierwszym półroczu br.
zamknęły się kwotą 158 mln zł, co stanowi 28% planu. Realizowane były również inwestycje
dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Na planowaną kwotę 427 mln zł
wydatkowano 106 mln zł. W tej grupie najważniejsze inwestycje to Gdański Projekt
Komunikacji Miejskiej
Etap IV A, przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, System
Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miejskim, węzły integracyjne Gdańsk
Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów komunikacyjnych PKM i SKM.
Kwota długu nominalnego na koniec pierwszego półrocza - w pierwszym półroczu nie
zaciągnięto nowego długu, tylko spłacano. Kwota długu kształtowała się na poziomie 695
mln zł, co stanowiło 20% dochodów ogółem. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach
publicznych - nasz zrealizowany w pierwszym półroczu to 2,17%, przy wskaźniku
maksymalnym, liczonym zgodnie ze wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych, na
poziomie 14,75% .
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Komisja
wysłuchała informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze i
przechodzi do kolejnego punktu porządku.
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PUNKT 3
Podsumowanie działań Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej
podczas sezonu letniego w 2019r.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w
Gdańsku
podsumował
przedsięwzięcia i wyniki osiągnięte podczas sezonu letniego 32019, co zawarte jest w
załączniku Nr 4 do niniejszego protokołu, w tym: przedsięwzięcia realizowane przez
funkcjonariuszy KMP w Gdańsku w ramach profilaktyki społecznej – spotkania z seniorami.
bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
przedstawił informacje nt.
działania PSP w sezonie letnim pod względem bezpieczeństwa pożarowego i ochrony
ludności:

Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Czy macie możliwość ustalenia osoby zgłaszającej fałszywy alarm?
bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Wszystkie rozmowy przychodzące do stanowiska kierowania są rejestrowane, niemniej
ustalenie takiego żartownisia nie jest proste. Są alarmy fałszywe złośliwe i fałszywe w
dobrej wierze.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Pożary – 247 jest dosyć dużą liczbą. Czy macie Państwo diagnozę, które np. samoczynnie
powstają, podpalenia itp.
bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
99,9% to umyślne działanie człowieka i na skutek działania człowieka, w tym również
przypalone potrawy, garnki, ale i w takich przypadkach interwencja straży musi być.
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Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Poprosiłbym o przesłanie informacji dotyczącej 105 zgłoszeń fałszywych z podziałem na
złośliwie. Czy my jako radni możemy w czymś pomóc w sensie przekazania informacji do
mediów.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Imprezy masowe – w związku z tragicznymi, styczniowymi wydarzeniami, miała być
poświęcona większa państwa uwaga kwalifikacji imprez masowych. Czy impreza masowa
czy ustawa o drogach publicznych? Czy coś w tym zakresie się zmieniło?
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Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przepisy się nie zmieniły, ale organizatorzy są coraz bardziej asertywni, powoli to się
zmienia.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Czy są jakieś działania służb w zakresie zaleceń jakości materiałów do ocieplania budynków.
bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
My robimy odbiory nowych budynków. Remonty elewacji – ocieplenia starych budynków nie
wymagają zgłaszania do straży pożarnej.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Czy coś robi się w kierunku utworzenia nowej jednostki gaśniczej w Osowej, na co w planie
miejscowym zarezerwowany jest tam teren.
bryg. Adam Jastrzębski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Plany budowy posterunku w Osowej są w jakieś perspektywie. Niemniej, jeśli chodzi o
etaty, które dla wybudowanej na ul. Jabłoniowej jednostce to jest ich tam brak.
Utrzymujemy tą jednostkę w ramach JRG Nr 2 ze względu na to, że jest blisko obwodnicy,
żeby jak najszybciej reagować na tym terenie. Jednak na dzień dzisiejszy nie mamy środków
na utrzymanie tej jednostki. Dopóki nie ruszymy tego tematu, to temat Osowy nie istnieje.
Czekamy na 35 nowych etatów.
Straż Miejska w Gdańsku
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku podsumował działania
Straży Miejskiej w Gdańsku podczas sezonu letniego, jak niżej:

Główne kierunki działań :









Zapewnienie ładu i porządku publicznego na Głównym i Starym Mieście oraz w pasie
Nadmorskim
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
Zwalczanie nielegalnego handlu
Żebractwo
Nieletni bez nadzoru
Kąpiel w miejscach zabronionych
Zabezpieczenie imprez masowych.

Główne obszary działań:










Stare Miasto
Główne Miasto ( wspólnie z Policją)
ZOO Oliwa
Brzeźno
Park Reagana
Sobieszewo
Motława
Jelitkowo.

Zaangażowane siły i wyniki działań:



Zaangażowane siły: 30-40 patroli dziennie plus zabezpieczenia
i wsparcie
logistyczne, wykroczenie oraz monitoringowe.
Ogółem w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego w wytypowanych
miejscach podjęto 7950 interwencji:
 2.902 pouczenia

8




4.275 mandaty karne
61 wnioski do sądu
712 przekazane innym organom i odstąpienia.

Rekomendacje:














Utworzenie parku park kulturowego na Starym Mieście, co da nam szersze
kompetencje.
Ograniczenie obecności autobusów w Śródmieściu – rozważenie budowy lub
wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych i parkingów autobusowych.
Budowa parkingów dla plażowiczów na Wyspie Sobieszewskiej
Poprawa organizacji świadczeń usług i parkowania przez tzw. melexy dla
zwiedzających. Wyznaczenie miejsc parkowania itd.
Zmiana organizacji dojazdu do hoteli poprzez umożliwienie wydrukowania
identyfikatorów osobom przyjeżdżającym.
Pełne zamkniecie - wysłupkowanie zakazu wjazdu na ul. Długą i Długi Targ ( od
ulicy Lektykarskiej oraz ul. Powroźniczej) a także zmiana trasy kursowania linii
autobusowej 100
Wyznaczenie miejsc parkowania dla pojazdów zaopatrzeniowych w zamian
wydawania identyfikatorów R upoważniających do parkowania w każdym miejscu.
Rozważenie wdrożenia elektronicznego ograniczenia wjazdu na Główne i Stare
Miasto ((jak np. w Łodzi)
Zapewnienie stałe – II zmianowej – przedstawicieli zarządcy GZDiZ upoważniającego
do usuwania stoisk nielegalnego handlu.
Uwzględnienie cyklicznej zmiany organizacji ruchu w nawigacjach.
Wydłużenie czasu użytkowania kładki nad Motławą dla pieszych.
Rozważenie Zabezpieczenia Sezonu Letniego jako projektu zabezpieczenia na wzór
jarmarku Św. Dominika zapewniającego cykliczne spotkania koordynacyjne
wszystkich służb i odpowiedzianych.
Znaczne ograniczenie obecności SM w dzielnicach miasta oraz innych zabezpieczeń
na czas sezonu.

PUNKT 4
Bezpieczeństwo i monitoring w mieście Gdańsku
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
powiedziała między innymi:
Na dzień dzisiejszy mamy 323 kamery, w tym 62 obrotowe. Do tego dochodzą kamery, które
są na postojach rowerowych. Obserwację prowadzi Straż Miejska, a na to co się dzieje
reaguje straż miejska, ale w większości policja. Dostęp do monitoringu, z uwagi na to, że
mamy RODO, wizerunek jest daną osobową i można go uznać za dane wrażliwe, w związku
z tym nagranie monitoringu jest przekazywane tylko i wyłącznie na polecenie służb. Nagranie
nie jest dostępem do informacji publicznej, bo nie jest tworzone przez Urząd.
Nasz monitoring w Gdańsku zaczął działać w 1999 roku. Na bieżąco go reanimujemy po to,
aby uzyskać urządzenie, które będzie miało większą moc przetwarzania i obrazu. Każda
nowa kamera, którą kupujemy jest dużo lepsza od tej, którą dotychczas była
wykorzystywana. Jesteśmy na etapie realizacji zamówienia publicznego na modernizację
całej naszej sieci po to, żebyśmy mieli lepsze urządzenia, które będą przesyłały obraz, ale
też go archiwizowały i dawały nam większe możliwości.
Druga rzeczą, którą robimy jest wymiana kamer, które kończą swoją karierę. Najstarsze
kamery jakie mamy są z 1999 i 2000 roku, które straciły na parametrach i nie da się nimi
już sterować. Kamery te dotyczą szczególnie Śródmieścia. Śródmieście generuje bardzo
duży ruch turystów, gości i stąd mamy najwięcej zgłoszeń dotyczących wszelkiego rodzaju
wykroczeń czy przestępstw.
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W związku z tym do 2021 roku chcielibyśmy Podwale Staromiejskie, Targ Rybny,
Łagiewniki, Lawendową, Świętojańską, Ołowiankę, Św. Ducha, Podwale Grodzkie i Piwną
zmonitorować lepiej. W tym roku przygotowujemy przetarg na projekty budowalne i długo
będzie trwało jego uzgadnianie, bo musi być uzgodniony z Konserwatorem Wojewódzkim.
Następnie chcemy zająć się Wrzeszczem, Aniołkami, Śródmieściem i wybudować
monitoring w tych obszarach, które na razie go nie mają, a w których będzie tworzona, albo
skończona infrastruktura, która pozwala na wejście z monitoringiem tzn. gdzie zbudowana
jest kanalizacja i sieci światłowodowe. Przy remontach ulic albo ciągów pieszych
wnioskujemy o ujęcie naszych potrzeb. Robimy to w porozumieniu z GZDiZ, DRMG.
Chcielibyśmy zrobić Przeróbkę i Stogi.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Temat monitoringu został wywołany przez przewodniczącego zarządu Dzielnicy Osowa,
który widzi potrzebę monitoringu w Osowej.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tereny od Kokoszek w stronę północną aż do Osowy to wszystko należy do Komisariatu IX,
który znajduje się w wynajmowanym lokalu. Przewidziana jest dla niego nowa siedziba przy
ul. Marsa. Projekt budowlany robiło Miasto i został przekazany Komendzie Wojewódzkiej
16 września, której przedstawiciel na spotkaniu stwierdził, że są pieniądze na budowę tego
komisariatu Można spodziewać się, że komisariat ten w ciągu dwóch lat powstanie. Nie
chcemy budować studia monitoringu w obecnym pomieszczeniu komisariatu a dopiero w
nowym, bo chcemy, aby te środki były wydatkowane racjonalnie.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Czyli monitoring w Osowej zależny jest od wybudowania tam komisariatu.
Pan Bartosz Stefański – przewodniczący zarządu Dzielnicy Osowa
Czy wiedząc, że ten projekt został przygotowany i przekazany do Komendy Wojewódzkiej
Policji, to czy w przyszłych inwestycjach GZDiZ i DRMG wpinali już w inwestycje
światłowody lub inne możliwości. Mamy budowę ul. Koziorożca, mieliśmy budowę ul. Nowy
Świat można byłoby to zrobić. Są również inne technologie monitoringu, np. LTE,
niekoniecznie światłowodowej.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Jeśli monitoring ma być tylko nagrywany, to technologia LTE jest ok. Natomiast do
śledzenia, oglądania na bieżąco co się dzieje, to nie zdaje egzaminu.
Pan Bartosz Stefański – przewodniczący zarządu Dzielnicy Osowa
Czy planujecie Państwo monitoring w Osowie?. To co się działo w wakacje w mojej dzielnicy,
to przerosło ludzkie pojęcie. Były podpalenia, zniszczenia, kradzieże, dewastacje na placach
zabaw – nie ma żadnych reakcji służb miejskich. Słyszałem tutaj prośbę o wyrozumiałość, bo
patrole są przenoszone w pas nadmorski. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo w mojej dzielnicy
w tym momencie nie było nikogo. Jest jedna osoba w komisariacie, która przyjmuje
zgłoszenia, a zgłoszenia od mieszkańców są nierealizowane. W nocy wandale regularnie
niszczą dzielnicę, za co my wszyscy płacimy i nikt nie przyjmuje od nas zgłoszeń. Monitoring
jest nam potrzebny bo wykrywalność na Osowei jest zerowa. Mieszkańcy nie czują się tam
bezpiecznie. Dlatego moja prośba o monitoring, o włączanie światłowodów w kolejne
budowy. Wiem, że jest to program długofalowy.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Technologia LTE – powiedziała Pani, że jest ona mało efektywna, ale przy takich
zniszczeniach mienia publicznego, gdyby było nagranie to można byłóby to sobie odtworzyć.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Chciałabym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie: co ma być przedmiotem naszej troski?
Rozumiem, że mamy obiekty, które powinny być chronione, ale moim zdaniem obiekty te
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powinny być objęte monitoringiem wizyjnym, który działa lokalnie, który ma niezależne
nagrywanie. I jeśli mam wybierać, gdzie mamy postawić kamerę – czy ma pilnować obiektu
czy tam, gdzie są zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego to postawimy ją tam, gdzie jest
zdrowie i życie ludzkie. Nie jesteśmy w stanie postawić wszędzie kamery a RODO postawiło
na nas pewne obowiązki. Nie można ustawić kamery tak blisko, że będzie zaglądała ludziom
do okien.
Pan Bartosz Stefański – przewodniczący zarządu Dzielnicy Osowa
Czy na terenie miejskim moglibyśmy jako rada dzielnicy ustawić lokalne kamery,
niekoniecznie podłączone do sieci miejskiej? ?
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Finansowane z budżetu dzielnicy czy budżetowane z budżetu miejskiego? Priorytety, o
których mówiła Pani dyrektor są oczywiste i takie rzeczy nie dzieją się na górnym tarasie,
są tam marginalne. Tutaj bardziej chodzi o ochronę przestrzeni publicznej, która jest
dewastowana przez chuliganów.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Mniej więcej omówiliśmy sobie ten temat i ogólnie wiemy o co chodzi. Jest to temat, który
na pewno interesuje i inne rady dzielnic. Dzisiaj kończymy ten temat, ale do niego wrócimy.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Mam postulat, aby takie spotkanie zorganizować jeszcze w tym roku kalendarzowym, bo
jeżeli i byłaby decyzja, że można w tym kierunku iść, to rady dzielnic w nowym roku
budżetowym będą mogły sobie zaplanować na to środki.

PUNKT 5
Walka z nielegalnym graffiti
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
powiedziała miedzy innymi:
Program taki realizuje policja w szkołach.
Reagowanie – promowani są funkcjonariusze policji, którzy wykazują się dużym zacięciem
w schwytaniu graficiarzy. Złapanie na gorącym uczynku albo w wyniku działań operacyjnych
doprowadzą do postawienia zarzutów skutkuje otrzymaniem od Prezydenta Gdańska
nagrody. Takich nagród w tym roku otrzymało ośmiu funkcjonariuszy.
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Potwierdzam, bo wystawiałem takie wnioski. Trudno jest namierzyć
bardziej, że jest ich coraz mniej, ale nie poddajemy się.

graficiarza, tym

Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Jakie ponoszą graficiarze z tego tytułu konsekwencje?
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
To jest tylko wykroczenie. Pytanie – jakie są straty właściciela.
Pan Leszek Walczak – komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Musi być osoba poszkodowana.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Mam pytanie odnośnie współpracy ze środowiskami graficiarzy – czy oni współpracują, np.
jest impreza Hip Hopowa czy inna, to dajemy im przestrzeń a oni się tam artystycznie
wyżywają. Czy to przynosi jakiś efekt?
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Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
GZDiZ przygotowywał kiedyś takie miejsca, ale nie było zainteresowania.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Oczywiście. Adrenalina jest wtedy, kiedy graficiarz robi to nielegalnie.
Pan Leszek Walczak – komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Przez kilka lat realizowaliśmy program „Wiem, Nie niszczę, Tworzę” i gdy w tunelu dojście do stadionu żużlowego – wymalowali swoich idoli żużlowych to przez długie lata nie
ruszali tego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Na banerach wszystkich opcji politycznych różne rysunki, dopiski się pojawiają. Czy to jest
robota graficiarzy, czy kogoś innego?
Jest ustawa, która w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej chroni materiały wyborcze.
Co to znaczy chroni i jak to działa?
insp. Wojciech Siwek – Komendant Miejski Policji w Gdańsku
Takie przypadki komitety wyborcze nam zgłaszają, ale jest to bardzo sporadyczne.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego tematu.

PUNKT 6
Wsparcie prawne seniorów + profilaktyka dotycząca wyłudzeń od osób starszych
np. na wnuczka, na policjanta, itp.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Działania na rzecz seniorów:
 Program profilaktyczny „Wiem, Znam, Działam – Bezpieczny Senior”
 aktywizacja osób starszych oraz podniesienie świadomości istniejących zagrożeń oraz
sposoby radzenia sobie z nimi realizowana od 2012 roku
 zapoznawanie z obowiązującymi aktami prawnymi
 metody radzenia sobie z pojawiającymi zagrożeniami
 podstawy technik samoobrony
 21 spotkań w 2018 roku, w których uczestniczyło 229 osób.


Pierwsza pomoc dla seniora od 2019 roku:
 nauka właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 8 spotkań w Klubach Seniorów oraz siedzibie SM dla 171 uczestników.

Pan Marcin Męczykowski - MOPR zastępca Dyrektora ds. programów społecznych
Wsparcie prawne – 19 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
prowadzonych między innymi przez organizacje pozarządowe działające na zlecenie Gminy
Miasta Gdańska. Z tych porad korzystają również seniorzy.
W ostatnim kwartale z takich porad skorzystało ok. 700 osób powyżej 65 roku życia. W I
kwartale podobna ilość. Najczęściej są to sprawy dotyczące zadłużeń, spraw spadkowych,
spraw konsumenckich i zabezpieczenia społecznego.
W październiku ważnym wydarzeniem będzie prowadzenie edukacji prawnej przez
organizacje prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły zawarte są w
załączniku Nr 5 do niniejszego protokołu.
Innym miejscem, gdzie seniorzy mogą skorzystać z różnego rodzaju porad prawnych,
obywatelskich dotyczących zadłużeń jest Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego Wsparcia
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Osób Zadłużonych również prowadzone przez organizacje pozarządowe mieszczące się przy
Al. Grunwaldzkiej.
We współpracy z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania na nasze zlecenie
organizują co dwa miesiące spotkania tematyczne dotyczące szeroko rozumianej aktywizacji
społecznej, spraw kulinarnych. W spotkaniach tych uczestniczą również przedstawiciele
policji, straży miejskiej. Październik to miesiąc seniorów i będzie dużo takich spotkań.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Październik jest międzynarodowym miesiącem seniorów, w związku z tym, w tym miesiącu
dzieje się bardzo dużo. Na naszej gdańskiej stronie będzie informacja, co się będzie działo.
Będzie wykład na temat każdego aspektu życia osób starszych i różne formy aktywności.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Dziękujemy za informacje. Przechodzimy do kolejnego tematu.

PUNKT 7
Wybór przedstawicieli Komisji Samorządu i Ładu Publicznego do 6 – okręgów
wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Do Komisji wpłynęło pismo z Wydziału Rozwoju Społecznego z dnia 10.09.2019r. o
wytypowanie radnych, przedstawicieli Komisji do Komisji Wyborczych w 6-ciu okręgach
wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Po uzgodnieniach, Komisja jednogłośnie - 4 głosami za – do poszczególnych komisji wskazała
następujące osoby:
1) Okręg wyborczy Nr 1 - radny Waldemar Jaroszewicz
2) Okręg wyborczy Nr 2 - radny Bogdan Oleszek
3) Okręg wyborczy Nr 3 - radny Andrzej Stelmasiewicz
4) Okręg wyborczy nr 4
- radny Romuald Plewa
5) Okręg wyborczy nr 5
- radny Przemysław Ryś
6) Okręg wyborczy nr 6
- radny Karol Ważny

PUNKT 8
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Do komisji wpłynęło pismo droga elektroniczna - skarga na przewodniczącego Rady
Dzielnicy Brętowo.
Komisja zwróci się do Pana Zbigniewa Sobieszczańskiego – przewodniczącego Rady Dzielnicy
Brętowo o ustosunkowanie się do kwestii zawartych w piśmie.
Więcej spraw w tym punkcie 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
Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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