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BRMG. 0012.2.2020. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 16-1/2020
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 23 stycznia 2020r.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30.
Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokołu.
Na stan 6 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 ( sześciu ), czyli było
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 16 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Powiedział, że planowany punkt 2 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””) zostaje
zdjęty z porządku i ogólnie temat zostanie omówiony w punkcie 1 przy omawianiu druku
nr 509 – zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Miasta Gdańska.
Komisja nie zgłosiła uwag do powyższego i jednogłośnie – 5 głosami za - przyjęła następujący

porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z
mieszkańcami Miasta Gdańska - druk nr 509.
2. Sprawozdania z działalności Komisji Samorządu i Ładu Publicznego za okres 22
listopada 2018r do 31 grudnia 2019r.
3. Plan pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na 2020r.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1
Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z
mieszkańcami Miasta Gdańska - druk nr 509.
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Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
30 stycznia 2020r. BRMG-S.0006.42.2020.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Sylwia Betlej – p.o.
Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze Prezydenta.
Powiedziała między innymi, że w ubiegłym roku, na sesji styczniowej podjęta została
uchwała regulująca budżet obywatelski. Teraz proponuje zmianę do tej uchwały. Co roku
dokonuje się ewaluację budżetu obywatelskiego i pojawiają się elementy, na które
mieszkańcy zwracają uwagę, często są to drobne zmiany. W tym roku mamy dość istotną
zmianę, bo proponujemy pilotażowy projekt zielonego budżetu obywatelskiego. Jest to
przeznaczenie części wydatków budżetu obywatelskiego na projekty stricte związane z
zielenią i terenami zielonymi. Zasada jest taka, że każda dzielnica ma wydzielona kwotę
ze swojego budżetu obywatelskiego na projekty zielone, a z puli ogólnomiejskiej byłoby to
30%, a każda dzielnica 20%. Łącznie dałoby to ok. 4 mln zł. Mieszkańcy projekty mogą
zgłaszać w pięciu kategoriach – kategorie dotyczące przestrzeni rekreacyjnej, nasadzeń,
ogrodów deszczowych i tego typu inwestycji. Warunek jest taki, że to musi być zieleń,
ewentualnie z elementem. Nie może to być plac zabaw z zielenią. Dążyliśmy do tego, aby
zasady te były jak najbardziej proste i czytelne dla mieszkańców i aby za dużo nie zmieniać
w obecnym regulaminie.
Naszym zdaniem wypracowaliśmy dosyć prostą metodę wydzielenia tej kwoty. Mieszkańcy
zgłaszają projekt i mają dodatkowe dwa punkty do głosowania na projekty zielone. Ta
wydzielona kwota gwarantuje, że w każdej dzielnicy mieszkańcy mają gwarancję
zrealizowania jakiegoś projektu zielonego. Patrząc na analizę dotychczasowych projektów
to widać, ze mieszkańcy się przestawiają z projektów czystko infrastrukturalnych na bardziej
zielone, związane z aktywnością, itd.
Wydzielenie 20% z kwoty z dzielnicy powoduje, że pozostaje mniej pieniędzy na pozostałe
projekty, więc padała propozycja, aby zmienić sposób podziału środków. Aby nie były one
dzielone jak do tej pory: 30% to kwota stała a 70% zależne od liczby ludności, ale żeby
było to pół na pół. Zrobiliśmy taką symulację i okazuje się, że dzięki temu małe dzielnice
zyskują, a duże dzielnice trochę tracą finansowo, ale ta strata jest nieporównywalna z
zyskiem tych małych dzielnic.
Jest to najistotniejsza zmiana w tej uchwale, pozostałe to drobne, dotyczące terminów,
okresów odwołań – bardziej regulujące pracę, niż wpływające na regulamin.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Czy rozmawiano o bardziej znacznej identyfikacji głosujących.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
To nie jest związane z naszym projektem, tylko z organizacją glosowania. Powiem tak: to
jest bardzo trudny temat nie tylko dla Gdańska, ale dla wielu miast. Czytam uchwały
różnych miast i my mamy na takim samych zasadach sposób weryfikacji. Sąsiednia Gdynia
też ma tylko i wyłącznie sam PESEL, nic więcej. Chcemy wprowadzić imię ojca w tym roku,
ale jeszcze mamy czas i się zastanowimy. PESEL, nazwisko i imię ojca kompletnie nie
wyklucza nadużyć, ale może zmniejsza, bo daje psychologiczny czynnik, bo trzeba wpisać
więcej danych. Aby nie zniechęcać mieszkańców do głosowania, to nie możemy iść za daleko
z weryfikacją. Również nie możemy, gromadzić dużo danych, bo nie są nam do niczego
potrzebne. PESEL nam naprawdę wystarczał, ale to, że ktoś nadużył tej możliwości
głosowania, to jak będzie chciał to zrobić to zrobi to niezależnie od tego, czy wprowadzimy
imię ojca, czy cokolwiek innego. Nie ma 100% zabezpieczenia.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Wydaje mi się, że najprostszy sposób na takie oszustwa to właśnie pobranie Pesel-u, bo te
dane łatwo dostępne. Imię ojca też chyba.
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Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Też. Sprawdziłam to dokładnie. Wystarczy mieć księgę wieczystą własnego wielorodzinnego
budynku, jeśli ktoś mieszka w bloku, to pozna wszystko wszystkich, którzy w tym bloku
mieszkają.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Dzieci nadal mogą głosować?
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Tak. Nie upatruję w tym nic złego. Dobrze, że dzieci i młodzież mogą głosować bo może
mieć to wymiar edukacyjny.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Czy jest statystyka, ile osób niepełnoletnich głosowało.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
9 tysięcy osób poniżej szesnastego roku życia.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Może dobrze byłoby włączyć w to Młodzieżową Radę Miasta Gdańska, aby zawalczyli o głosy
młodych.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
W Górnym Wrzeszczu był problem, bo nauczyciele nawiali uczniów i ich rodziców o
głosowanie na projekty, które nie były projektami miejskimi, ale związanymi bardziej ze
szkołą.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Nie tylko szkoły umieją się organizować, ale i inne grupy społeczne są również bardzo
skuteczne.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
W poprzednich latach mieliśmy problem z projektami przyszkolnymi, który potem został
wyeliminowany. Każdy projekt musi być dostępny publicznie, nie może być ogrodzony.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Nie tyle ogrodzony, ale musi być dostępny. Przy każdym projekcie, który dotyczy terenu
przyszkolnego od dyrektorów bierzemy pisemne oświadczenie, że realizacja tego projektu
będzie dostępna dla mieszkańców. Żadne miasto jak do tej pory się nie odważyło i chyba się
nie odważy, aby wyeliminować szkoły z budżetu obywatelskiego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Nie chodzi o wyeliminowanie, bo dobrze, gdy na poziomie szkoły jest aktywność, że
młodzież jest włączana w głosowanie, ale żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Pomysł
budżetów obywatelskich polega na tym, aby różne projekty były i najbardziej potrzebne
na danym terenie. Jeżeli „szkolne” projekty będą wygrywały, to inne projekty nie będą
wogóle zgłaszane.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
To taki stereotyp, że szkolne projekty wygrywają. Nie wygrywają, bo jeżeli popatrzymy na
statystyki, przeanalizujemy wszystkie projekty z ostatnich lat, to szkolne projekty stanowią
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margines. Faktem jest, że szkolne projekty wygrywają najczęściej w dzielnicy Wrzeszcz i
Nowym Porcie, natomiast w skali całego miasta to są naprawdę jednostkowe przypadki.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Można chyba w regulaminie określić, jakiego typu projekty mogą być, jeśli chodzi o projekty
tzw. szkolne. Jeśli są ogólnodostępne, to wystarczy.

Radny Karol Ważny wiceprzewodniczący Komisji
Wiem, że szkoły w niektórych gminach potrafią zdominować budżety obywatelskie.
W Elblągu zakazali agitacji, promowania budżetu obywatelskiego przez szkoły, czy
na terenie szkoły.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta

Gdynia też coś takiego robiła. Można, ale trzeba być konsekwentnym. Jeździć,
sprawdzać, być tam, wymyślić jakiś sposób kontroli, ukarania, itd. Ale jak ich
ukarać? Jest to trudne.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Jeżeli zakaże się promocji budżetu w szkole, to jest anty wychowawcze wobec młodych.
Radny Karol Ważny wiceprzewodniczący Komisji
Frekwencja pokazuje, że nie ma skokowego wzrostu zainteresowania budżetem
obywatelskim, mimo że od lat to już funkcjonuje. Może to wynikać z tego, że pewne grupy,
czy to rada dzielnicy, szkoła, czy stowarzyszenie itp., dzięki mobilizacji swojego środowiska
były w stanie powodować, że z roku na rok ich projekty wygrywały. Czy jest próba
spowodowania, żeby cały budżet danej dzielnicy nie szedł na jeden projekt?.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji

Tak w zeszłym roku było w Oliwie.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Na Pieckach Migowo też. W Gdańsku jest duży problem – nierówność dzielnic, przez co upada
wszystko. Chcieliśmy włączyć powierzchnie dzielnicy, żeby te środki były bardziej
sprawiedliwie podzielone. Niestety Wyspa Sobieszewska wywraca cały system. Ograniczając
dużym dzielnicom ograniczamy też małym.
Budżet obywatelski za 2-3 lata się zmieni, bo w tej formie dalej nie przetrwa. Trzeba będzie
wymyślać zmiany na wydawanie pieniędzy. Teraz wprowadzamy budżet zielony i jest to
jakaś próba ukierunkowania pieniędzy, przekierowania na projekty zielone dlatego, że jest
tutaj potencjał do rozwoju. Za chwilę się okaże, że nie mamy terenów na nowe inwestycje
i powstanie pytanie, gdzie ten kolejny plac zabaw postawić. Więc te pieniądze zacznie się
„przejadać” na festyny i inne rzeczy, albo zaczniemy inaczej myśleć o budżecie.
Zmiana myślenia o budżecie będzie i to nie w kierunku podziału środków, ale tylko jak te
pieniądze wydać racjonalnie.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Czy na budżet zielony jest przeznaczony jakiś procent środków z budżetu obywatelskiego?
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Każda dzielnica od swojej kwoty, którą ma, 20% przeznacza na projekty zielone, a w
projektach ogólnomiejskich 30%. Łącznie daje to kwotę ok. 4 mln zł. Projekty zielone nie
są duże. Są to nasadzenia, przestrzenie rekreacyjne, parki kieszonkowe. To nie są duże i
drogie inwestycje, więc każda dzielnica może coś zrealizować.
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Radny Karol Ważny wiceprzewodniczący Komisji
Czy to są środki również na utrzymanie tej zieleni.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Nie ma na utrzymania.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
To jest pewien problem, bo nie można było dać środków z tych projektów na utrzymanie dla
GZDiZ czy innego podmiotu, który zajmuje się zielenią.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Możemy w budżecie obywatelskim mieć projekt na utrzymanie jakiegoś parku, ale będzie
to tylko na rok, bo ten projekt wygrywa tylko na rok.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Rada dzielnicy zawsze może ze swojego budżetu wyasygnować jakąś kwotę na utrzymanie
czegoś, co jest w dzielnicy.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Może, ale nie musi.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Chciałbym wrócić do kwestii podziału środków - 50% środków od liczby mieszkańców a 50%?
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Kwota stała. Na budżet obywatelski mamy 18 mln zł w skali miasta. W 2015 roku powołany
był duży zespół, który wypracował sposób jak te pieniądze podzielić. Zasada jest taka, że
20% z tej puli 18 mln zł idzie na projekty ogólnomiejskie, 80 % na projekty dzielnicowe. Te
80%, tj. 14,4 mln zł jest podzielone. Miało być 30 na 70%, a teraz będzie 50:50. 7,2 mln zł
będzie dzielone przez 35 dzielnic i wyjdzie kwota stała. Kolejne 7,2 mln zł, wyliczamy –
bierzemy ilość osób zameldowanych, przeliczamy kwotę na jednego mieszkańca i
proporcjonalnie każda dzielnica dostaje wyliczoną kwotę. Przy takim wyliczeniu dzielnice
o mniejszej ilości mieszkańców zyskały.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Czy możemy otrzymać informacje – tabelaryczny wykaz, ile do tej pory miały dzielnice,
a ile będą miały przy tych nowych wyliczeniach.
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w
Biurze Prezydenta
Prześlę Państwu taką informację.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Sylwię Betlej – p.o.
Kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
w Biurze Prezydenta,
jednogłośnie – 6 głosami „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 16-1/57-1/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.42.2019.
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PUNKT 2
Sprawozdania z działalności Komisji Samorządu i Ładu Publicznego za okres 22
listopada 2018r. do 31 grudnia 2019r.
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego jednogłośnie - 6 głosami za- przyjęła sprawozdanie
ze swojej działalności za okres 22 listopada 2018r. do 31 grudnia 2019r, które stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 3
Plan pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na 2020r.
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za – przyjęła plan pracy, jak niżej:
PLAN PRACY
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska
na rok 2020 r.
Termin
posiedzenia

TEMAT

23 stycznia 2020r.

20 lutego 2020r.
Wyjazdowe –
Straż Miejska
Elbląska

19 marca 2020r.

1. 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”) – temat z roku
2019
2. Sprawozdanie
działalności Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego za okres 22.11.2018r. do 31.12.2019r.
3. Plan pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na rok 2020.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

1.
2.
3.
ul. 4.

Plany Straży Miejskiej w zakresie funkcjonowania Ekoreferatu
Stan i polityka zatrudnienia w Straży Miejskiej w Gdańsku.
Opiniowanie projektów uchwał RMG.
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG.
2. Możliwości
instalacji
w
przestrzeniach
publicznych
monitoringu
wizyjnego
obejmującego
bezobsługowe
urządzenia rejestrujące.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
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1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
2. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
23 kwietnia 2020r. .
Miasta Gdańska za rok 2019
3. Plany rozwoju sieci Zespołów Obsługi Mieszkańców UM.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
1. Opiniowanie projektów uchwał RMG.
2. Omówienie stanu przygotowań Policji,

21 maja 2020r.

Straży Miejskiej i
Państwowej Straży Pożarnej oraz planu zabezpieczenia sezonu
letniego.
3. Plany budowy, rozbudowy i modernizacji budynków Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej ( aktualizacja)
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

18 czerwca 2020r. 1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
Wyjazdowe –
Straż Graniczna

24 sierpnia 2020r.

2. Funkcjonowanie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w
Gdańsku .
3. Działania przeciwdziałające zagrożeniom terrorystycznym.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
2. Wnioski do budżetu miasta na rok 2021.
3. Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na 2021r. środków
finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
17 września 2020r. 1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
2. Podsumowanie działań - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i
Straży Miejskiej podczas sezonu letniego.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
22 października
2020r.
Wyjazdowe- tunel

19 listopada 2020r.

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
2. Funkcjonowanie i bezpieczeństwo w tunelu pod Martwą Wisłą.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG, w tym opiniowanie projektu
budżetu Miasta Gdańska na 2021r.

2. Prezentacja zrealizowanych projektów Budżetu Obywatelskiego z
zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
10 grudnia 2020r.

1. Opiniowanie projektów uchwał RMG
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2. Plany rozwoju sieci Klubów i Domów Sąsiedzkich (aktualizacja)
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodniczący Komisji zobowiązał się do rozmów ze Strażą Graniczną odnośnie
zorganizowania posiedzenia wyjazdowego Komisji do Straży Granicznej
Komisja w dyskusji ustaliła, że podejmie temat wraku tankowca Franken, spoczywającego
na dnie Morza Bałtyckiego na wschód od Helu. Optuje za zorganizowaniem posiedzenia
wspólnego z Komisją Polityki Gospodarczej, na które zaproszeni powinni być przedstawiciele
Urzędu Morskiego w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Fundacji MARE.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji zauważył, że takich problemów jest dużo
więcej. Niedawno było głośno na ten temat i wszystkie oficjalne czynniki mówią, że można
spać spokojnie, nic się nie wydarzy. Jest jeszcze jeden problem, który nie jest problemem
starym, a wręcz przeciwnie jest bardzo świeżym problemem – problem PGiNG który z
Kawern wypompowuje solankę, żeby zrobić pojemniki na gaz. Wypompowują to do Zatoki
Puckiej, robią to nielegalnie.

PUNKT 4
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. 16:45.

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek

Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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