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BRMG. 0012.120.2019. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 13-10/2019
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 17 października 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 trzy projekty uchwał.
 druk nr 349 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska,
 druk nr 350.Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2019rok  druk nr 339 - projekt uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok
2019.
Na wniosek radnego Mateusza Skarbka, przewodniczący zaproponował omówienie
zaplanowanego punktu 4 jako 1. Komisja nie zgłosiła uwag i jednogłośnie – 4 głosami za
przyjęła taki porządek obrad. Ostatecznie z uwagi na brak przedstawiciela Prezydenta do
zreferowania druków nr 334 i nr 335 zawartych w punktach 2 i 3 Komisja punkty te
przesunęła na koniec posiedzenia i ostatecznie
obradowała wg następującego
porządku:

1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie
powszechnych na kadencję 2020-2023.

wyboru ławników do sądów

2.1 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska – druk nr 349
2.2 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019rok - druk nr 350.
2.3 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie
przyjęcia
Szczegółowego
Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 - druk nr 339.
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3. Prezentacja zrealizowanych projektów Budżetu Obywatelskiego z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - druk nr 334.
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/515/15 Rady
Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na lata 2016 – 2020” - druk nr 335.

PUNKT 1
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023.
Radny Mateusz Skarbek - - przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020- 2023
Rada Miasta Gdańska uchwała z czerwca powołała Zespól ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników na kadencję 2020-2013. Zespół ukonstytuował, gdzie zostałem wybrany na jego
przewodniczącego. Zespól spotkał się dwa razy, gdzie dokonał formalnej kontroli zgłoszeń
kandydatów na ławników. Kandydaci zgłoszeni byli przez prezesów sądów i w trybie zbierania
indywidualnie podpisów – wymagane 50 podpisów.
Zespół wyniku weryfikacji zgłoszeń pod względem formalno – prawny ustalił, że 8 osób nie
spełniło wymogów formalnych, tzn. zebrało mniej niż 50 podpisów.
Zapotrzebowanie na ławników określone w piśmie Prezesa Sądu Okręgowego wyniosło:
 do Sądu Okręgowego 74 osoby, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 4,
 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe 42 osoby, w tym do orzekania w sprawach z
zakresu pracy 32 osoby.
Odpowiednio zgłosiły się 54 osoby, 4 osoby, 13 osób i 23 osoby. Czyli zgłosiło się mniej osób
niż wyniosło zapotrzebowanie.
Dokonując kontroli formalnej, Zespól stwierdził, że pozytywnie zostało zaopiniowanych :
 59 zgłoszeń od Sądu Okręgowego w Gdańsku ,
 4 wnioski do Sadu Okręgowego do orzekania w zakresie prawa pracy,
 13 wniosków do Sadu Rejonowego Gdańsk – Południe
 23 wnioski do Sadu Rejonowego Gdańsk – Południe do orzekania w zakresie prawa pracy.
Opiniowanie polegało na sprawdzeniu formalno - prawnych aspektów i na tym Zespół
zakończył swoją pracę. Wyboru łaników dokonany zostanie na najbliższej sesji Rady Miasta
Gdańska. Wnioskodawcą tego projektu uchwały jest Komisja Samorządu i Ładu Publicznego.
Dodam, że zainteresowanie jest niewielkie, formalizm duży. Pytanie – czy w związku z
deficytem kandydatów będą potrzebne wybory uzupełniające.
Przewodniczący Komisji Bogdan Oleszek odczytał projekt uchwały, następnie z zapytał kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w przedstawionym brzmieniu
( jak w druku nr 357)
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USTALENIA KOMISJI
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Radnego Mateusza Skarbka
jednogłośnie – 4 głosami „za” - przyjęła projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do
sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 w przedstawionym brzmieniu, zawartym
w druku nr 357.
Przyjęty projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta
Gdańska.

PUNKT 2.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasta Gdańska – druk nr 349.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019r. BRMG-S.0006.323.2019.
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 349.

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 13-10/42-37/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.323.2019.

PUNKT 2.2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2019 rok - druk nr 350.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019r. BRMG-S.0006.324.2019.
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 350.

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 13-10/43-38/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.324.2019.
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PUNKT 2.3.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska
w
sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Miasta Gdańska na rok 2019 - druk nr 339.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019r. BRMG-S.0006.313.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Edyta Kołakowska –
inspektor w Wydziale Rozwoju Społecznego.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 339.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Edytę Kołakowską inspektora w Wydziale Rozwoju Społecznego, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
Opinia 13-10/44-39/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.313.2019.

PUNKT 3
Prezentacja zrealizowanych projektów
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Budżetu

Obywatelskiego

z

zakresu

Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
omawiając temat powiedziała między innymi:
Budżet obywatelski najczęściej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i porządek sprowadza się do
monitoringu, domontowania kamer, a także bardzo popularne było defibrylatory. W latach
2015 – 2017 były wnioski o zamontowanie kamer, więc zostały one zamontowane w kilku
dzielnicach – 16 kamer w ciągu dwóch lat zostało zamontowane w różnych miejscach miasta.
W 2018 roku wygrał dosyć duży projekt ogólnomiejski na 26 defibrylatorów w różnych
punktach miasta. Projekt ten jest obecnie na ukończeniu. Projektów z kamerami i
defibrylatorami już nie mamy, bo ta potrzeba na razie została zaspokojona. W tej chwili
mieszkańcy bardziej z wracają uwagę na oświetlenie przejść dla pieszych, albo oświetlenia
ciągów ulicznych, schodów. Od czasu do czasu pojawiają się projekty albo propozycje
związane z dodatkowymi patrolami, ale jest to trudny temat, bo zawsze mamy argumenty
straży miejskiej, że mają ograniczone zasoby ludzki i mają ustalony program patrol.
Koncentrowanie patroli w jednym miejscu bo wygrał konkretny projekt budżetu
obywatelskiego jest trudnym problemem dla zespołu konsultacyjnego.
Większość budżetu obywatelskiego koncentruje się na większych inwestycjach, na kwestiach
związanych ze spędzaniem wolnego czasu, związanych z rekreacją, sportem.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
To dobrze, że koncentruje się na większych inwestycjach.
Radny Przemysła Ryś – członek Komisji
Oczywiście, bo ile można wydawać na budki dla kotów.
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Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
Dla nas zawsze wielkim problemem jest to, żeby uświadomić mieszkańcom, że ten budżet
obywatelski to tak naprawdę to samo, co budżet miejski. Ale czasem postrzegamy ten
budżet obywatelski jak coś lepszego.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Jest to również efekt zmiany zasad, regulaminów. Kiedyś była rywalizacja, ale zostało tojuż
bardziej skanalizowane.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
Mamy już siódmą edycje budżetu obywatelskiego i mieszkańcy się już nauczyli i wiedza jak
to funkcjonuje. Robimy przygotowania do zielonego budżetu obywatelskiego, zobaczymy jak
to nam wyjdzie, bo jest to rzecz nowa w Gdańsku jak i w skali całego kraju. Idąc za potrzebą
rozwoju miasta i potrzebą czasów, w których żyjemy, być może musimy przekierowywać
uwagę budżetu obywatelskiego na działania, które są potrzebą naszych czasów. Miasto da
sobie radę z drogami, oświetleniem itd.. Mamy inne programy, które coś nam pokazują i
być może rzeczywiście trzeba potraktowąć budżet obywatelski lekko wyróżniająco i
pokazać, że można zrobić coś innego i fajnego z tym budżetem.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję. Dobrze, że jest mniej problemów niż kiedyś.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
Tak. Terasz mamy dużo rzeczy związanych z rekreacją, zagospodarowaniem kompleksowym
zbiorników wodnych.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Czy można inwestować na terenach spółdzielni mieszkaniowych?
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
To jest trudny temat. Z jednej strony jest to kwestia przepisów, środki publiczne nie
powinny być inwestowane na terenach spółdzielni mieszkaniowych. RIO wypowiadało się
tak, że jedyną formą jest użyczenie tego terenu, ale są to tematy delikatne i trudne.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Dziękujemy.

PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły
pisma:
1. Pismo mieszkańców Stogów dotyczące miejsca zamieszkania przewodniczącej Zarządu
Dzielnicy Stogi.
Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w tej sprawie. Komisja wystąpi do
Prezydenta Miasta Gdańska o informacje, na jakim etapie jest to postepowanie.
2. Pismo e-mail. mieszkańca Gdańska z dnia 19.09.2019r dotyczące jednego z
przewodniczących rady dzielnicy.
Komisja udzieli odpowiedzi na to pismo pisząc, że jego ogólnikowość nie pozwala na
udzielnie precyzyjnej odpowiedzi na postawione w nim pytania. Jednocześnie wyjaśni,
że fakt bliżej nieokreślonego świadczenia pracy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej przez
radnego dzielnicy, na terenie której spółdzielnia prowadzi działalność, nie stanowi
naruszenia prawa. Ponadto poinformuje, że przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym nie regulują kwestii statusu radnego dzielnicy. Doda, że jeśli są
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dowody wskazujące, że przewodniczący rady dzielnicy naruszył przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, powinien zawiadomić o tym organa ścigania.
3. Pismo – email mieszkańca Gdańska z dnia 11.10.2019r. dotyczące działalności Rady
Dzielnicy Chełm.
Decyzja Komisji: pismo przesłać do radnych okręgu Nr 2 i poinformować o tym
zainteresowanego.
4. Odpowiedź na wniosek Komisji Nr 11-9/1-1/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 dotyczący
środków na rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie tzw. Zachodniego tarasu
Gdańska – pismo z dnia 24.09.2019r.

PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - druk nr 334.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019r. BRMG-S.0006.308.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Magdalena Skiba Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju
Społecznego. Powiedziała między innymi:
Jak co roku jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie zobowiązana jest do tworzenia rocznego programu współpracy.
Program wg ustawy ma określone ramy, które muszą definiować cel, zasady, formy
współpracy oraz priorytetowe zadania na dany rok. Program na rok 2020 formułuje swój
główny cel współpracy jako wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych poprzez
podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich działających, wspieranie integracji
sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowych. To jest cel szczegółowy
na 2020 rok, natomiast cele główne są wyłącznie odniesieniem do celów programów
operacyjnych strategii rozwoju Gdańska. Ten program w swojej budowie nie odbiega od tego
co było w zeszłym roku. Wprowadzamy do tego programu dwa nowe zasady współpracy,
ponieważ chcielibyśmy, żeby program współpracy odwoływał się i nawiązywał również do
wspierania, wyrównywania szans i dlatego wprowadzamy zasadę równości szans, żeby
odwoływał się do polityk związanych z gospodarowaniem zrównoważonym, czyli do celu
zrównoważonego rozwoju. To wprowadziliśmy. Przenieśliśmy z programu wieloletniego
definicję zasad współpracy do programu rocznego i zdefiniowaliśmy zasady równości szans,
jako uznanie różnic i różnorodności mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz stworzenie
równych warunków rozwoju każdej osoby w mieście. Natomiast zrównoważony rozwój to tą
zasadę zdefiniowaliśmy jako zróżnicowanie i zintegrowanie działań w trzech kluczowych
obszarach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, polegającym na zaspokajaniu
potrzeb społeczeństwa w taki sposób, aby nie zmniejszyć możliwości zaspokajania potrzeb
przyszłym pokoleniom. Ten program budowaliśmy wspólnie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i wszystkie te zapisy są sformułowane w drodze konsensusu. Ustaliliśmy z
organizacjami pozarządowymi, że będziemy wprowadzać szczegółowe dookreślenie, w jaki
sposób te zasady mają być wdrażane na poziomie konkursów. To wiąże się ze zmianą w
rozdziale 6, gdzie wprowadziliśmy nowy zapis: szczegółowe warunki konkursów mogą
zawierać wymagania wskazujące sposób uzgadniania zasad równych szans zrównoważonego
rozwoju w składanych ofertach, w szczególności wskazania na realizację zasad kampanii
„Gdańsk bez plastiku”. Tą zasadę byśmy chcieli, aby organizacje stosowały albo
przynajmniej próbowały stosować w zadaniach realizowanych na zlecenie Miasta.
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Przechodząc do priorytetowych obszarów, które będziemy wspierać w roku 2020, to są
zadania, których jest 27 i cała kwota alokacji na te zadania w roku 2020 to prawie 71 mln
zł. Większość środków, na które będą zlecane zadania dotyczy zadań z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom, wspierania systemu pieczy zastępczej, wyrównywania
szans rodzin i osób. Jest tutaj szereg zadań związanych ze świadczeniami, zabezpieczeniem
społecznym, prowadzeniem placówek o różnym charakterze, zarówno tych adresowanych do
dzieci jak i do dorosłych osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Następnym obszarem wspieranym to są działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
nieodpłatna pomoc prawna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, edukacja, oświata, wychowanie, wypoczynek
dzieci i młodzieży, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. Do każdego z tych priorytetów przypisane
są konkretne kwoty, które są kwotami na chwilę obecną zapisanymi w planie budżetu i
powinny znaleźć się w uchwale budżetowej.
Jest również priorytet w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest to jedno
zadanie na kwotę 25 tys. zł - wspieranie zadań w zakresie porządku publicznego oraz
ratownictwa i ochrony ludności, zabezpieczenie poprzez patrole medyczne przestrzeni
publicznej miasta podczas imprez masowych o szczególnym charakterze lub dużej liczbie
mieszkańców. Zadanie to już od wielu lat jest zlecane. Jest ono w konkursie ogłaszanym
przez Wydział Rozwoju Społecznego, a umowa podpisywana przez Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
W uchwale jest również rozdział dotyczący zasad i organizacji konkursów. Nie zmieniono w
nim żadnych zapisów w stosunku do lat ubiegłych. Komisje jak dotychczas, będą składały
się z sześciu osób: trzech przedstawicieli Prezydenta i trzech przedstawicieli organizacji
pozarządowych, którzy są desygnowani przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych.
Program podlega autoewaluacji i monitoringowi. Autoewaluacja jest przeprowadzana przez
Wydział Rozwoju Społecznego we współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych.
Monitoring programu opiera się o wskaźniki, które są też wskaźnikami programów
operacyjnych do strategii.
Program podlega opinii Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego, uzyskał pozytywną opinię.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Jestem członkiem Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Rady Pożytku
Publicznego. W programie jest ok. 77 mln zł, ale 90% to są zadania własne Miasta Gdańska
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, generalnie w ramach konkursów.
Pani Magdalena Skiba - Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Ustawa dopuszcza tryb pozakonkursowy i zdarza się, że w ciągu roku są takie dotacje
przyznawane, natomiast wszystkie te środki, które są tutaj przewidziane idą do konkursu.
Wszystko to są zadania własne, ponieważ żadnych innych zadań nie możemy zlecać.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Pozostałe 10% to są konkursy na dofinansowanie pomysłów obywateli i to jest mi najbliższe.
Druga bardzo ważną moim zdaniem sprawą są komisje grantowe – 3 osoby z Urzędu i 3 osoby
z organizacji pozarządowych, z listy osób demokratycznie wybranych, nie są to przypadkowe
osoby.
Pani Magdalena Skiba - Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych jest umocowana programem i zdefiniowana jako
podmiot, który reprezentuje gdańskie organizacje i jest wyłaniany podczas ich plenarnego
spotkania przy udziale przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska. Raz na rok robione jest
takie spotkanie, a raz na trzy lata w ramach plenarnego spotkania jest wybierana Gdańska
Rada Organizacji Pozarządowych. Osobnym naborem jest nabór osób do pracy w Komisji.
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Te osoby muszą być rekomendowane przez organizacjepozarządowe i dopiero na bazie tej
rekomendacji mogą uczestniczyć w pracach komisji grantowych.
Więcej głosów w dyskusji nie było, związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 334.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Magdalenę Skiba Kierownika Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju
Społecznego, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Opinia 13-10/45-40/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.308.2019.

PUNKT 6
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/515/15 Rady Miasta
Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020” druk nr 335.
Oryginał projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019r. BRMG-S.0006.309.2019.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Magdalena Skiba Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju
Społecznego. Powiedziała między innymi:
Zmiana ta polega na tym, że do wcześniej wpisanych zadań do programu dodaje się dwie
nowe zasady określone w § 3. Wynika to z zapisów ustawowych, gdzie zasady musza być
wpisane w każdym programie. To jest ta jedna zmian, którą wprowadzamy do tego
programu.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 335.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Magdalenę Skiba Kierownika Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju
Społecznego, jednogłośnie – 4 głosami „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Opinia 13-10/46-41/2019 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.309.2019.
Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:30.

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