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BRMG-KPGiM-III.0012.71.2019 
 

Protokół Nr 9-6/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 28 maja 2019 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 15.00, w sali 
im. Seana Lestera Nr 003, Nowy Ratusz, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w 
Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Nieobecny Radny Karol Rabenda. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 9 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku posiedzenia zostały skierowane do Komisji 
sprawy, który zaproponował wprowadzić od obrady:  
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 - druk 
Nr 206. 

Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. 
uchwały, zawarty w druku nr 206, i będzie go rozpatrywała w punkcie 5.1.  
 
2. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zamiany 

pomiędzy najemcami lokali użytkowych - garaży przy ul. Śniadeckich 
w Gdańsku. 

 
Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie wprowadziła pod obrady ww. wniosek i 
będzie go rozpatrywała w punkcie 1.1.  
 
Ponieważ nie było uwag ze strony członków Komisji do zaproponowanego 
porządku obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
następującego porządku obrad: 
 

1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zaopiniowania złożonych ofert na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w programie 
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„Gdańskie Otwarte Pracownie”, lokalu użytkowego położonego przy 
ul. Traugutta 12 w Gdańsku.   

Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 

1.1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zamiany pomiędzy najemcami lokali użytkowych - garaży przy ul. 
Śniadeckich w Gdańsku. 

Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, 
cen za przejazdy gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości 
opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych - Druk Nr 181. 

Przedstawia: Przedstawiciel wnioskodawcy projektu uchwały – Pan Radny 
Kacper Płażyński, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 199 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 200 - w 
zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 198. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska 
na lata 2014-2018 - druk Nr 206. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych, przy 
ulicach:  

1) Poczty Gdańskiej   - druk nr 185, 
2) Dzielnej – druk nr 186 
3) Zakopiańskiej – druk nr 187, 
4) Jana z Kolna – druk nr 188, 
5)  Skarpowej – druk nr 189, 
6)  Wyspiańskiego – druk nr 190, 
7)  Wygon – druk nr 191, 
8)  Waryńskiego – druk nr 192, 
9)  Lotników Polskich – druk nr 193, 
10)  Al. Zwycięstwa – druk nr 194, 
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11)  Lotników Polskich – druk nr 195, 
12)  Jaśkowej Dolinie – druk nr 196, 
13)   Słowackiego – druk nr 197, 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego – pismo WGK-II.7123.1.63.2015.IK.1396925 z dnia 
23.04.2019r.- do Komisji skierowane 10.05.2019r. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego – pismo WGK-II.7123.8.2019.IK.1397050 z dnia 
25.04.2019r.- do Komisji skierowane 10.05.2019r. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy 
najmu lokalu mieszkalnego – pismo WGK-II.7123.62.2019.IK.1396925 z 
dnia 23.04.2019r.- do Komisji skierowane 10.05.2019r. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Głosowanie:  
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. 
 
 
 

PUNKT – 1. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”, lokalu 
użytkowego położonego przy ul. Traugutta 12 w Gdańsku.  
Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: UN/2345/2019/ŻO 1394613 z dnia 26.04.2019r. stanowi załącznik nr 
4 do protokołu. 
 
Opinia Nr 9-6/55/40/2019 
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PUNKT – 1.1. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zamiany 
pomiędzy najemcami lokali użytkowych - garaży przy ul. Śniadeckich w 
Gdańsku. 
Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: UN/2090/2019/MG 1433630 z dnia 24.05.2019r. stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
Opinia Nr 9-6/56/41/2019 
 

 
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za 
przejazdy gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat 
dodatkowych i opłat manipulacyjnych - Druk Nr 181+ autopoprawka z dnia 
22 maja 2019 roku. Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 181 
stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 30 maja 2019 
roku. Sprawa: BRMG.0006.155.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel wnioskodawcy projektu uchwały – Pan Radny 
Kacper Płażyński, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
 
Radny Kazimierz Koralewski, członek Komisji 
Ponieważ nie ma na posiedzeniu Pana Kacpra Płażyńskiego, Przewodniczącego 
Klubu w zastępstwie przedstawię przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 181. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt uchwały zmieniający 
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za 
przejazdy gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych 
i opłat manipulacyjnych.  
 
W zakres zmian wchodzi dodatkowy punkt, który otrzymuje brzmienie, a 
mianowicie „Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom 
represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL na podstawie 
legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych, której wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie odznaki honorowej i 
legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób 
represjonowanych z powodów politycznych” oraz 2 punkt dodaje się w 
brzmieniu: „Osoba dotknięta inwalidztwem oraz osoba niepełnosprawna na 
podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół Orzekania 
o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem. 
 
Klub uzasadnia potrzebę podjęcia powyższej uchwały w sposób następujący: 
 
Celem niniejszej uchwały jest udzielenie wsparcia w zakresie korzystania z 
miejskiego transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym a także osobom 
uczestniczącym w działalności opozycyjnej przed 1989 roku. W zgodnym 
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przekonaniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zdefiniowane w powyższy 
sposób grupy społeczne takiego wsparcia potrzebują i na nie zasługują. 
Wprowadzenie postulowanych zmian odbędzie się też z korzyścią dla jakości 
całego życia społecznego w Gdańsku. 
 
Osoby niepełnosprawne wymagają systemowego wsparcia we wszystkich 
obszarach swojego funkcjonowania. Ważnym elementem jest tu kwestia 
mobilności. Osoby niepełnosprawne muszą przemieszczać się w obrębie miasta, 
aby zasięgnąć porady lekarskiej, przejść badania, czy uczestniczyć w zajęciach 
rehabilitacyjnych. Część z nich wykorzystuje środki transportu publicznego by 
dostać się do pracy i uczestniczyć w życiu swoich rodzin a także, co równie 
ważne, w równoprawny wobec innych grup sposób, brać udział w życiu 
społecznym, kulturalnym i publicznym naszego miasta. Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym bezpłatnego korzystania z transportu publicznego będzie 
także działaniem o charakterze inkluzywnym, budującym tkankę społeczną 
nowoczesnego i dostępnego wszystkim miasta, jakim chce być Gdańsk. 
 
Równie ważnym działaniem na rzecz rozwoju gdańskiej społeczności lokalnej 
będzie włączenie do grona osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską działaczy opozycji antykomunistycznej i osób 
represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL. W ten sposób Rada 
Miasta Gdańska wyraźnie podkreśli, że tradycja walki o suwerenność Polski jest 
rzeczywiście ważna dla naszego miasta, zaś wszystkie osoby, które ją 
prowadziły zasługują na szczególny szacunek i wsparcie. Materialny wymiar 
tego wsparcia jest szczególnie istotny dla niektórych opozycjonistów, którzy 
poświęcili ważną część swojego życia na walkę o niepodległa sprawiedliwą 
Polskę a dziś znajdują się, nie ze swojej winy, w trudnej sytuacji bytowej. 
 
Należy zaznaczyć, że przyjęcie uchwały wpisze się w realizację strategii 
rozwoju miasta, zakładającej min. zapewnienie gdańszczanom komfortowego, 
taniego i szybkiego, bezpiecznego oraz nieuciążliwego dla środowiska dotarcia 
do miejsc pracy, nauki, rekreacji i innych usług a także podkreślającej rolę 
działań promocyjnych i informacyjnych, służących zmianie postaw 
mieszkańców w sferze mobilności. 
 
Wnioskodawcy podkreślają również, że wprowadzenie proponowanych zapisów 
będzie praktyczną i pożądaną społecznie formą obchodów Roku Wolności i 
Solidarności, który trwa obecnie w Gdańsku. Okażemy bowiem w ten sposób 
solidarność z potrzebującymi a także uhonorujemy bohaterów naszej wolności. 
 
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości proszę Wysoką Komisję o 
pozytywną opinię dla tego projektu uchwały. Dziękuje bardzo.  
 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i zaznaczył, że do zaproponowanych 
zmian w zasadach taryfowych rodzących skutki finansowe nie odniósł się 
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, którego Miasto 
Gdańsk jest członkiem. Posiedzenia Związku odbywają się raz na kwartał, a 
najbliższe odbędzie się 12 czerwca br., bo ostatnie odbyło się 19 marca br. Tam 
była długa dyskusja, która nie zamknęła tematu żadnej grupy społecznej, jak i 
niepełnosprawnych i innych. 
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Była też dyskusja dla osób, które ukończyły 65 rok życia, to też jest wyjście 
naprzeciw. Odbyła się też dyskusja na temat ujednolicenia uprawnień do 
przejazdów bezpłatnych i ulgowych, bo my we tym MZKZG jesteśmy jakby 
liderem wszystkich ulg takich, które już żeśmy zastosowali w Gdańsku i musimy 
się czasami zastanowić, kiedy powiedzieć stop, bo osobiście to bym dał 
wszystkim jeździć za darmo gdybym miał za co, ale jeżeli trwa taka dyskusja, 
to chciałbym abyśmy poczekali jaki z tego owoc będzie.  
 
Nie mamy opinii z Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej 
w tym zakresie i ja bym wstrzymał się z tym projektem uchwały i prosiłbym, 
moje zdanie jest takie, żeby poczekać na opinię ze Związku. 
 
Poza tym w uchwale nie jest doprecyzowane, czy kombatanci będą zwolnieni z 
odpłatnych przejazdów z całej Polski i ze świata, bo przecież niektórzy 
mieszkają gdzieś w Polsce, poza granicami Polski, czy tylko tych, którzy 
mieszkają w Gdańsku, więc trudno w związku z rozszerzeniem katalogu osób 
uprawnionych do bezpłatnego korzystania z usług gminnego transportu 
zbiorowego. Zatem trudna jest do oszacowania ilość tych osób, jak również nie 
można oszacować zmniejszenia wpływu środków finansowych ze sprzedaży 
biletów do budżetu Miasta Gdańska. Czy będą to tylko mieszkańcy Gdańska, czy 
również spoza Gdańska itd. itd. Jest wiele znaków zapytania.   

       
W związku z powyższym zgłosił wniosek o odstąpienie od opiniowania 
przedmiotowego projektu uchwały, zawartego w druku nr 181 na dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji. Po otrzymaniu opinii ze Związku, wyliczeniu, ile będzie to 
kosztowało, uszczegółowieniu czy będą to osoby tylko z Gdańska, czy wszyscy 
represjonowani itd. możemy do tematu powrócić. Takie jest moje zdanie. Czy 
są głosy w dyskusji? 
 
Radna Agnieszka Owczarczak, członek Komisji 
Rozumiem, że do tego projektu uchwały nie mamy też jeszcze opinii 
Prezydenta? 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie mamy ani opinii Prezydenta, ani Związku Metropolitalnego. Nie ma więcej 
głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania wniosku, który zgłosiłem. 
 

Ustalenia Komisji: 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie wniosek, żeby Komisja odstąpiła od opiniowania ww. 
projektu uchwały zawartego w druku nr 181, uzasadniając tym, o czym mówił 
uprzednio tj. m.in. brakiem opinii Prezydenta, brakiem opinii Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyliczeniem kosztów i ilości osób, 
które miałyby być objęte tym projektem uchwały. 
 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących 
się odstąpiła od opiniowania ww. projektu uchwały, zawartego w druku nr 181. 
Pismo Nr BRMG.0012.71.2019.KPGiM – IV z dnia 29 maja 2019 roku stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
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PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska - Druk Nr 199 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.173.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem – w zakresie działania 
Komisji omówiła Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu 
Miasta i Podatków.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji 
przeszedł do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 199 – w zakresie 
działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 4 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku nr 199 – w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 9-
6/57/42/2019 
 

PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 200 - 
w zakresie działania Komisji.  
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.174.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem – w zakresie działania 
Komisji omówiła Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu 
Miasta i Podatków.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji.  
 
Radny Kazimierz Koralewski, członek Komisji 
Pani Dyrektor, rezerwa celowa na wyroki sądowe, na jakim etapie są? 
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Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Uruchomiliśmy niedużą kwotę, a ta kwota zarezerwowana jest w wysokości 15 
milionów złotych, to nie wiem, czy to będzie potrzebne. Może w tym temacie 
wypowie się Pani Dyrektor Kuś. 
 
Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych 
Być może będzie to wykorzystane, na chwile obecną nie jestem w stanie nic 
powiedzieć. Jest wile procesów, są to procesy wykonawców bądź 
podwykonawców. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
To jest drugi rok, gdzie tworzymy taką rezerwę, poprzednio tego nie było. 
 
Radny Kazimierz Koralewski, członek Komisji 
Tak pamiętam, dlatego zastanawiałem się, czy to jest blisko czy nie. 
 
Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych 
To jest tak, że mamy listę procesów. Te, które są zagrożone, są ryzykowne 
przygotowujemy się z rezerwą, ale tak jak Pani Dyrektor mówiła, dopóki nie ma 
wyroku to sprawa jest nieznana. Wynegocjowaliśmy właściwie połowę 
roszczenia na Europejskie Centrum Solidarności, a w tym roku jeszcze nie 
wiemy, jak będzie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 200 - zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 4 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku nr 200 – w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 9-
6/58/43/2019 

 
PUNKT – 5. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku - Druk Nr 198. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.172.2019. 
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Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Tomasz 
Lechowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. 
 
Radny Kazimierz Koralewski, członek Komisji 
Dlaczego chcemy zawrzeć umowę na 50 lat a nie np. na 30 lat, bo pojawi się na 
mieście informacja, że mówi się już w niektórych przypadkach, chociażby 
parkingach na okres 70 lat? 
 
Pan Tomasz Lechowicz, Dyrektor Wydziału Skarbu  
To jest okres, który teoretycznie zachęca inwestora do inwestowania, bo jest 
to okres, który pozwala mu na zrekompensowanie nakładów, które poniósł i 
później uzyskiwanie jakichś zysków, a w tej chwili mówi się do 50 lat, a nie jest 
to na sztywno 50 lat, to będzie decyzja w tym momencie Prezydenta na jak 
długo ustanowi to użytkowanie. W tym przypadku jest taka propozycja 
Prezydenta, z niczego to nie wynika, że musi być tak, nie wiem przykładowo 50 
lat, tak jak jest przy dzierżawach, że jeżeli jest powyżej 30 lat, to już jest na 
czas nieoznaczony. Tutaj takiego przymusu nie ma.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze 
Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Druk Nr 198. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Tomasza Lechowicza, Dyrektora Wydziału Skarbu oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w Druku nr 198. 
Opinia Nr 9-6/59/44/2019 
 

PUNKT – 5.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 - druk Nr 
206. 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.180.2019. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Piotr 
Kryszewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który powiedział, że 
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tym projektem wprowadzana jest jedna zmiana, a mianowicie obowiązywanie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Gdańska przedłuża się do 31 grudnia 2019 roku. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czyli to jest jedna zmiana, czyli przedłużenie obowiązywania 
programu 2014-2018 do końca 2019 roku i później przedstawicie nowy program 
na następne lata do końca tego roku, bo ustawa tak nakazuje? 
 
Pan Piotr Kryszewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuje bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania. 
 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska 
na lata 2014-2018 - druk Nr 206. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Piotra Kryszewskiego, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w Druku nr 206 
Opinia Nr 9-6/60/45/2019 

 
PUNKT – 6. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych, przy ulicach: 

1) Poczty Gdańskiej   - druk nr 185, 
2) Dzielnej – druk nr 186 
3) Zakopiańskiej – druk nr 187, 
4) Jana z Kolna – druk nr 188, 
5) Skarpowej – druk nr 189, 
6) Wyspiańskiego – druk nr 190, 
7) Wygon – druk nr 191, 
8) Waryńskiego – druk nr 192, 
9) Lotników Polskich – druk nr 193, 
10) Al. Zwycięstwa – druk nr 194, 
11) Lotników Polskich – druk nr 195, 
12) Jaśkowej Dolinie – druk nr 196, 
13) Słowackiego – druk nr 197, 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Mamy do zaopiniowania 13 projektów uchwał. Zanim oddam Panu Kierownikowi 
Dudzikowi głos, to chciałbym się zapytać, czy wszystkie te 13 wniosków zostało 
dokładnie zweryfikowanych, zanim przedłożyliście je Państwo nam, bo my te 
projekty otrzymaliśmy tydzień temu i każdy radny mógł się zapoznać, z każdym 
uzasadnieniem z osobna, do każdej sprawy, więc nie ma potrzeby, żeby Pan 
szczegółowo nam te wszystkie wnioski referował, a poza tym są to sprawy osób 
fizycznych, sprawy rodzinne, zdrowotne itd., i nie chciałbym tutaj na forum 
Komisji tego omawiać.  
 
Pan Roland Dudziuk, Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży 
Lokali i Gruntów w Wydziale Skarbu 
Tak. Zawsze, jeśli kierujemy projekty uchwał na sesję Rady Miasta Gdańska 
każdą sprawę weryfikujemy osobno bardzo szczegółowo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie ma żadnych wątpliwości co tych wniosków? 
 
Pan Roland Dudziuk, Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży 
Lokali i Gruntów w Wydziale Skarbu 
Nie ma żadnych wątpliwości. Każdy przypadek został wyjaśniony w 
uzasadnieniu szczegółowo, więc tutaj Prezydent nie miał żadnych wątpliwości, 
żeby wnioski skierować na radę. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dużo jeszcze takich wniosków napływa? 
 
Pan Roland Dudziuk, Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży 
Lokali i Gruntów w Wydziale Skarbu 
Cały czas wnioski są weryfikowane, bo cały czas następuje sprzedaż lokali 
mieszkalnych, inne roczniki przychodzą, więc jest cały czas na bieżąco to 
monitorowane. Część osób, jakby ze starszych transakcji wpływa na radę z 
uwagi na odszukanie, odnalezienie byłych nabywców ze złożeniem wyjaśnień, 
więc cały czas na bieżąco sprawy są weryfikowane. Dopóki będzie sprzedaż z 
bonifikatą będzie cały czas ten proces trwał, więc gdy się zbierze znowu 
kilkanaście spraw, to przyjdziemy do Państwa po opinie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Nie ma szczegółowych pytań, przechodzimy do głosowania 
pojedynczo każdego projektu uchwały, zaczynamy od ul. Poczty Gdańskiej, 
druk nr 185. 
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1) Ul. Poczty Gdańskiej   - druk nr 185, 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.159.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 185 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 185. Opinia Nr 9-6/61/46/2019 

 
2) Ul. Dzielna   - druk nr 186, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.160.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – 
druk nr 186 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 186. Opinia Nr 9-6/62/47/2019 

 
 
3) Ul. Zakopiańska   - druk nr 187, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.161.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 187 
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Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 187. Opinia Nr 9-6/63/48/2019 

 
 
4) Ul. Jana z Kolna   - druk nr 188, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.162.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 188 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 188. Opinia Nr 9-6/64/49/2019 
 
5) Ul. Skarpowa   - druk nr 189, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.163.2019. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 189 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 189. Opinia Nr 9-6/65/50/2019 
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6) Ul. Wyspiańskiego   - druk nr 190, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.164.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 190 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 190. Opinia Nr 9-6/66/51/2019 

 
7) Ul. Wygon   - druk nr 191, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.165.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 191 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 191. Opinia Nr 9-6/67/52/2019 
 
8) Ul. Waryńskiego   - druk nr 192, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.166.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 192 
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Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 192. Opinia Nr 9-6/68/53/2019 
 
 
9) Ul. Lotników Polskich   - druk nr 193, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.167.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 193 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 193. Opinia Nr 9-6/69/54/2019 
 
 
10) Al. Zwycięstwa   - druk nr 194, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.168.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 194. 
 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 194. Opinia Nr 9-6/70/55/2019 
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11) Ul. Lotników Polskich   - druk nr 195, 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.169.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 195. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 195. Opinia Nr 9-6/71/56/2019 
 
12) Ul. Jaśkowa Dolina   - druk nr 196, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.170.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 196. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 196. Opinia Nr 9-6/72/57/2019 
 
 
13) Ul. Słowackiego   - druk nr 197, 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.171.2019. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – druk nr 197. 
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Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Rolanda 
Dudziuka, Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów 
w Wydziale Skarbu, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 197. Opinia Nr 9-6/73/58/2019 
 
 
 

PUNKT – 7. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego.  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo WGK-II.7123.1.63.2015.IK.1396925 z dnia 23.04.2019r. (do Komisji 
pismo zostało skierowane 10.05.2019r.) stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Opinia Nr 9-6/74/59/2019 

 
 
 

PUNKT – 8. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego.  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo WGK-II.7123.8.2019.IK.1397050 z dnia 25.04.2019r. (do Komisji 
skierowane 10.05.2019r.) stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Opinia Nr 9-6/75/60/2019 

 
 
 

PUNKT – 9. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
wyrażenia zgody na wydanie oferty do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
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Pismo WGK-II.7123.62.2019.IK.1396925 z dnia 23.04.2019r. (do Komisji 
skierowane 10.05.2019r.) stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Opinia Nr 9-6/76/61/2019 

 
PUNKT – 10. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w posiedzeniu i 
zamknął 9 obrady Komisji – godz. 15:50. 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
/-/ Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


