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BRMG. 0012. 120.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 14-11/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 21 listopada 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 4 ( czterech ), 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 jest wniosek o zdjęcie planowanego punktu 7 tj.
„Omówienie możliwości przekazywania organizacjom pozarządowym – w drodze
konkursowej- zadań o charakterze inwestycyjnym ( na wzór obecnych konkursów na
utworzenie małego placu zabaw na tzw. „ małe zieleńce”)” i przełożenie go na najbliższe
posiedzenie.
Komisja nie zgłosiła uwag do tak zaproponowanych zmian i jednogłośnie - 4 głosami za przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska – druk nr 420.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi – druk nr
408
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 435.

przyjęcia

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 436.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 423

Wieloletniej

Prognozy

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2020 rok – druk nr 424 w zakresie działania Komisji:
 Ogólna informacja na temat założeń do budżetu Miasta na 2020r.
1) Biuro Rady Miasta Gdańska,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
Wydział Kadr i Organizacji
Wydział Infrastruktury
Biuro Prezydenta
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Gdańsku

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska – druk nr 420.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
28 listopada 2019r. BRMG-S.0006.394.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga Goitowska –
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Powiedziała między innymi:
Uchwała jest związana z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Do regulaminu wprowadzone zostały podstawowe, najważniejsze zapisy, które wymaga
wspomniana ustawa. Jest to przede wszystkim możliwość wprowadzenia kompostowania
odpadów bio przez właścicieli zabudowy jednorodzinnej i związana z tym ulga określona w
innej uchwale. Ustawa nakłada na nas obowiązek określenia warunków wprowadzenia tego
procesu, więc jest to nowa rzecz ujęta w tym regulaminie. Pozostałe kwestie dotyczą
kwestii porządkowych uspójnienia definicji zgodnie z ustawą.
Uchwała nie wprowadza znaczących rewolucji, bardziej porządkuje. Nie jest bezpośrednio
związana z podwyżką opłat za odpady komunalne. Odjęta jest część związana ze sposobem
gromadzenia odpadów jako niesegregowanych, ponieważ ustawa obliguje gminy do
obowiązkowego prowadzenia selektywnej zbiórki, w związku z powyższym w Regulaminie
tych zapisów już nie ma.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Odpady pobudowlane. Mam mnóstwo interwencji, telefonów, że kontenery z takimi
odpadami zalegają miesiącami, konkretnie duże pojemniki z materiału. Czy są jakieś
procedury, jak można zdyscyplinować prowadzących remonty.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jeśli chodzi o kwestie regulaminu to regulamin ma zamknięty katalog rzeczy, którymi
możemy regulować i nie możemy poza ten katalog wykraczać. Kwestie związane ze
sposobem świadczenia usług przez firmy komercyjne nie podlegają naszej restrykcji.
Jest to kwestia umowy pomiędzy firmą, która podstawia taki kontener a właścicielem
nieruchomości i wyznaczenia terminu odbioru. Jest to kwestia cywilno- prawna, nie mamy
jako urząd możliwości wpłynięcia na sposób i jakość świadczonej usługi przez firmy
zewnętrzne.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej
Mamy ograniczone narzędzia w tym względzie. Ludzie remontowali i będą remontować i nie
polegałoby to na tym, aby być dla nich uciążliwym. Możemy to jednak zweryfikować,
przyjrzeć się temu.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 420.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Olgę Goitowską –
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, jednogłośnie – 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 14-11/47-42/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.394.2019.

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi – druk nr
408.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
28 listopada 2019r. BRMG-S.0006.382.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Joanna Pińska –
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiedziała między
innymi:
Taka uchwała podejmowana jest corocznie. Opłaty w przyszłym roku nie ulegną zmianie,
pozostaną na tym samym poziomie co w roku bieżącym.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 408.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Joannę Pińską –
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jednogłośnie – 4 głosami
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 14-11/48-43/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.382.2019.

PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 435.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
28 listopada 2019r. BRMG-S.0006.409.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Otaszewska
- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Głowna zmiana polega na tym, że zadania inwestycyjne ze względu na ich rozkład
harmonogramów realizacji przesuwane są do realizacji na rok 2020 i niektóre na 2021r. Jest
to łączna kwota 171 mln zł wydatków i 47 mln zł dochodów. Są to również projekty
dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wprowadzane jest jedno nowe
przedsięwzięcie: budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul.
Hynka i Uczniowskiej w Gdańsku. Okres realizacji tego zadania jest przewidziany na lata
2021 – 2022 – kwota zapewniona w WPF to 3.271 tys. zł.
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Głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 435.

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.
Opinia 14-11/49-44/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.409.2019.

PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019 rok - druk nr 436.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
28 listopada 2019r. BRMG-S.0006.410.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Otaszewska
- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Oprócz zmian wymienionych przy WPF do budżetu 2019r. wprowadza się dochody w
wysokości 500 tys. zł z tytułu odpłatności za koncesje alkoholowe. Kwotę tą w całości
przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych. Zwiększa się również dochody wypracowane przez Gdański Ogród Zoologiczny
– 616 tys., zł, czego 478 tys. zł proponuje przeznaczyć się na dodatki specjalne i nagrody
dla pracowników ZOO. Pozostała kwotę przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu
i mniejszy kredyt.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 436.

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.
Opinia 14-11/50-45/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.410.2019.

PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska - druk nr 423
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019r. BRMG-S.0006.397.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. Powiedziała między innymi:
WPF jest kontynuacją do tej pory obowiązujących w tym zakresie przedsięwzięć.
Proponowane wcześniej zmiany są już w niej uwzględnione. Zostały jedynie przeszacowane
dochody, wydatki bieżące, które są możliwe do osiągnięcia w najbliższych latach. Na
podstawie wytycznych Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju - czyli nowa inflacja, realny
wzrost pkb, wynagrodzenia w gospodarce narodowej – to wszystko spowodowało, że
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możliwości miasta w zakresie inwestycji w najbliższych czterech lat wynoszą na poziomie
2.365 mln zł, natomiast sfinansowane to będzie, oprócz środków wygospodarowanych z
własnych dochodów 1.416 mln zł z kredytów. Kredyty planowane w WPF do roku 2023: 852
mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 564 mln zł z tytułu emisji obligacji.
Oprócz kontynuacji WPF w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wprowadza się dwa
nowe przedsięwzięcia, dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa w
mieście. Jedno to system monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie
miasta Gdańska. Realizacja tego przedsięwzięcia jest przewidziana na trzy lata po jednym
milionie każdego roku. Drugie to sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem. W tym
obszarze zabezpieczamy 4 mln zł na lata 2020-2022.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 423.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
- Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków – 3 głosami „za”, przy 1 głosie
wstrzymującym się- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 14-11/51-46/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.397.2019.

PUNKT 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2020 rok – druk nr 424 w zakresie działania Komisji:
 Ogólna informacja na temat założeń do budżetu Miasta na 2020r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biuro Rady Miasta Gdańska,
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
Wydział Kadr i Organizacji
Wydział Infrastruktury
Kancelaria Prezydenta
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Gdańsku

Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
19 grudnia 2019r. BRMG-S.0006.398.2019.



Ogólna informacja na temat założeń do budżetu Miasta na 2020r.

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Pkb założone do projektu budżetu jest 3,8%, średnia roczna dynamika cen 2,3%, nominalne
tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6%, minimalne
wynagrodzenie na poziomie 2,6 tys. zł, a na godzinę 17 zł. Podwyżek dla pracowników
Urzędu nie ma. Zabezpieczone są za to środki na skutki podwyżek płac dla nauczycieli od 1
września.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Podwyżki dla straży miejskiej maja charakter ratowniczy ze względu na to, że wakaty nasze
sięgają już 60 osób i brak jest chętnych do pracy.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Największe skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia dotkną systemu edukacji, bo
pracownicy obsługi administracji zarabiali np. 2,6 tys. zł z wysługa lat, a zmieniły się
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przepisy i wysługa nie może być wliczana do minimalnego wynagrodzenia. Ok. 12 mln zł
to skutki samego wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.
Budżet roku 2020 to dochody zaplanowane na poziomie 3.803 mln zł, a wydatki na poziomie
4.294 mln zł, co daje deficyt na poziomie prawie 490 mln zł.
Tradycyjnie, największy udział w dochodach mają podatki od osób fizycznych. Poziom
podatków spada w stosunku do roku 2019 prawie o 13 mln zł – planujemy zrealizować go
na poziomie 959 mln zł. Wynika to ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych. 133 mln zł to udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Subwencje
zaplanowane to 573 mln zł, podatki i opłaty lokalne to prawie 500 mln zł, z czego 470 mln
zł to podatek od nieruchomości.
Wydatki: największym wydatkiem jest edukacja – na rok 2020 planujemy prawie 1.090 mln
zł, następne wydatki to drogi i komunikacja zbiorowa – 498 mln zł, zadania z zakresu
rodziny, w tym wypłata 500+ - 536 mln zł.
Zadłużanie miasta i wskaźniki:
Dług nominalny planowany na koniec 2020r. to 1.503 mln zł, co stanowi 39,5% dochodów
ogółem. Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych art. 243 maksymalny jest na poziomie
15% , a który planujemy wykonać to 3,47%.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do omawiani budżetu poszczególnych
zakresie działania Komisji.

wydziałów, w

6.1 Biuro Rady Miasta Gdańska
Pani Wioletta Krewniak – p.o. dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska
Wydatki na działalność bieżącą Rady Miasta pozostają na poziomie tego
2.123 tys. zł. – środki przeznaczone na diety. Poza tym a budżecie BRMG
środki na działalność jednostek pomocniczych miasta – 6.700.302 zł
niezmienionym poziomie. Różnica ok. 7 tys. zł wynika z różnicy ilości
Gdańsku.

roku tj. prawie
są zaplanowane
i pozostają na
mieszkańców w

6.2 Wydział Spraw Obywatelskich
Pan Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Różnica w budżecie przyszłorocznym a obecnym jest na poziomie inflacji, tj. 2,59% .
Wynika to głównie z faktu, że nasze główne wydatki są na wysyłkę korespondencji. Poczta
Polska co roku podnosi stawki a my co roku staramy się ograniczać liczbę wysyłanej
korespondencji. Coraz więcej korespondencji staramy się przekazywać przez pracowników
Urzędu - decyzje administracyjne - i już w tym roku zaoszczędziliśmy z tego tytułu ponad
414 tys. zł. W pozostałych pozycjach budżetu zmian nie ma. Mamy wydatki związane z
usługami notariuszy, usługę smsowa w Gdańskim Centrum Kontaktów, wydatki związane z
przygotowaniem dokumentacji przetargowej na system informatyczny.

6.3 Wydział Komunikacji
Pan Grzegorz Bystry – Dyrektor Wydziału Komunikacji
Planujemy w przyszłym roku wypracować 10.975 tys. zł dochodu. Zwiększenie w stosunku
do roku obecnego o 0,5%, ale jest on bardzo uzależniony od ewentualnych zmian przepisów,
które nas czekają w przyszłym roku.
Wydatki w roku 2020 planowane są w wysokość 6.331 tys. zł – wzrost o 3,73% i spowodowane
jest to głównie nowym przetargiem, które będzie miał miejsce w roku 2020 i wzrostem cen
tablic rejestracyjnych.

6.4 Wydział Kadr i Organizacji
Pani Karolina Kucharska – p.o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji
Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane z obsługą kadrową,
płacową Urzędu związana z rozwojem pracowników oraz obsługą administracyjną Urzędu.
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Planowane na 2020 rok dochody w kwocie 6.739 tys. zł obejmują dotacje na wynagrodzenia
pracowników na realizację zadań zleconych gmin i powiatu z zakresu administracji
rządowej. Planowane wydatki to kwota 102.646 tys. zł. Są to wydatki na wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe w wysokości 3.060 tys. zł na szkolenia
pracowników, badania lekarskie, delegacje itd. Plan na 2020 rok nie zakłada wzrostu
wynagrodzeń.

6.5 Wydział Infrastruktury
Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego. W 2020 roku dochody zaplanowano w wysokości 500 tys. zł i jest prawie 16%
wzrost.
Wydatki zaplanowano w wysokości 17.912 tys. zł – wzrost o niecałe 1% w stosunku do roku
bieżącego.

6.6 Biuro Prezydenta
Pan Maciej Buczkowski – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta
Biuro Prezydenta powstało we wrześniu w wyniku połączenia Kancelarii Prezydenta i Biura
Komunikacji i Marki Miasta. Nasz budżet w tym roku wynosi łącznie 22.950 tys. zł, natomiast
do dyspozycji w roku przyszłym będziemy mieć 17.921 tys. zł, czyli prawie 22 % mniej. Mimo
to zakładamy, że poradzimy sobie z obsługą najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na
przyszły rok.

6.7 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Budżet zawiera budżet Wydziału, budżet straży pożarnej i Straży Miejskiej. Jest większy
w związku ze zwiększonym budżetem dla Straży Miejskiej. Dotacje z budżetu wojewódzkiego
to 25.500 tys. zł.
Dochody - wydziałowe przewidują spadek – w 2019 roku było 1,1 mln zł, na rok 2020
założyliśmy dochód na 330 tys. zł z uwagi na wprowadzone zmiany związane z pobieraniem
opłat za usuwanie pojazdów, które mówią, ze nie trzeba płacić opłat na parkingu już na
parkingu, będą one ściągane w trybie administracyjnym.

6.8 Straż Miejska w Gdańsku
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej
Budżet Straży Miejskiej na 2020 rok będzie wyższy niż w roku 2019 o 12,10% tj. z 26.266.528
zł wzrośnie do kwoty 29.443.924 zł. wzrost ten związany jest z interwencyjna podwyżką w
związku z wakatami, które wahają się od 50 do 60 etatów oraz utworzeniem referatu
ekologicznego.
Przychody – następuje wzrost od 22,29% z kwoty 1.764.477 zł do kwoty 2.157.800 zł . Wiąże
się to z pojawieniem referatu ekologicznego, który szczególnie weźmie pod opiekę kwestie
odpadów, smogu. Drogówka, która cały czas jest na pierwszym miejscu w oczekiwaniach
mieszkańców, oczekiwania konsekwentnej, konkretnej, skoncentrowanej działalności.
Dyplomacja już nie działa. W związku z tym będziemy konsekwentni w tym liczymy, że ten
wzrost nastąpi. Drogówka to parkowanie.
Referat ekologiczny – działalność jego w tym roku pokaże, jakimi obszarami będzie się
zajmował. Mamy pewne wytyczne i na koniec roku nastąpi pewna ewaluacja na ile w takim
układzie ma zostać itd.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Trzeba się liczyć z tym, że miejsc podrzucania odpadów będzie coraz więcej z racji na
założenia w odbiorze odpadów.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej
Zaczniemy współpracować ściśle z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w kwestii odpadów,
ale także z Wydziałem Środowiska. Przez to trio będziemy ekologicznie mocniejsi w 2020r.
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Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 424 – w zakresie działania
Komisji..

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez:
1. Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
2. Panią Wiolettę Krewniak - p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska
3. Pana Tomasza Filipowicza – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
4. Pana Grzegorza Bystrego – Dyrektor Wydziału Komunikacji
5. Panią Karolinę Kucharską – p.o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji
6. Pana Piotra Spyrę – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
7. Pan Macieja Buczkowskiego – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta
8. Panią Joanne Pińską – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
9. Pana Leszka Walczaka - Komendant Straży Miejskiej
– jednogłośnie, 4 głosami „za- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 14-11/52-47/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.398.2019.

PUNKT 7
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. 16:30
Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek

Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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