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BRMG. 0012.21.2020. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 17-2/2020
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 20 lutego 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 17 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu. Zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy
punkt – przyjęcie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
ławników, której wnioskodawcą jest Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Będzie to punkt
3.1.
Komisja nie zgłosiła uwag do tak zaproponowanych zmian i jednogłośnie, 4 głosami za
przyjęła następujący porządek:
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 539.
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę we sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska – druk nr 540.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku –
druk nr 532.
3.1 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Ławników.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania
Gdańsku – druk nr 533.

Regulamin Straży Miejskiej w

5. Plany Straży Miejskiej w zakresie funkcjonowania Ekoreferatu.
6. Stan i polityka zatrudnienia w Straży Miejskiej w Gdańsku.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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PUNKT 1 i 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 539.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę we sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska – druk nr 540
Oryginały projektów uchwał znajdują się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska
z 27 lutego 2020r. BRMG-S.0006.72.2020 i BRMG-S.0006.73.2020
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego jednomyślnie postanowiła odstąpić od opiniowania
projektów uchwała zawartych w:
1. druku nr 539 – zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska,
2. druku nr 540 – zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok.
- z uwagi na to, że ujęte w nich zmiany nie dotyczą zakresu działania Komisji.

PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku –
druk nr 532.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 lutego 2020r. BRMG-S.0006.65.2020.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Jacek Mikołajewski Wydział Gospodarki Komunalnej.

Dyskusja:
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zapytał, czy wiadomo, ile rady dzielnic dołożą ze swoich budżetów.
Jacek Mikołajewski - Wydział Gospodarki Komunalnej.
Powiedział, że rady dzielnic swoimi uchwałami przeznaczają środki na ten cel. Różnie to
bywa, ale najbardziej przyjazna zwierzakom jest Rada Dzielnicy Piecki Migowo. Co roku
od 2 - 4 tysięcy złotych przeznaczają na sterylizację w obrębie swojej działalności. Dodał,
że w Radzie Dzielnicy Piecki Migowo są przymiarki do podjęcia takiej uchwały.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Dodał, że ma taką informację również z Wrzeszcza Górnego i Dolnego.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Przypomniał, że w roku ubiegłym poruszał już problem sterylizacji kotów. Sterylizacja
wszystkich kotów może doprowadzić do tego, że w którymś momencie ich zabraknie i zaczną
rozmnażać się gryzonie. Zapytał, czy przeprowadza się liczenie kotów i czy wiadomo ile
ich faktycznie jest w mieście. Uważa, że warto było przeznaczyć trochę środków na ich
policzenie i skatalogowanie.
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Pan Jacek Mikołajewski - Wydział Gospodarki Komunalnej
Wątpi, czy jest to do zrobienia. Dodał, że są w mieście jeszcze miejsca z dużymi ilościami
kotów i chcą opanować ich dalsze tam rozmnażanie.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zaproponował, aby w oparciu o wiedzę urzędników, którzy wydają budki dla kotów w
dzielnicach otrzymać od nich informację, ile mniej więcej kotów z tych budek korzysta.
Najpierw przeanalizować problem, a potem podjąć decyzje. Są dzielnice, gdzie jest nadmiar
kotów i chcę je usunąć, ale są miejsca, gdzie kotów jest już za mało, jak w Nowym Porcie,
i pojawiają się już gryzonie.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zobowiązała się do zasięgnięcia informacji na ten temat z Wydziału Środowiska i przekazania
jej Komisji.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 532.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Jacka Mikołajewskiego,
Wydział Gospodarki Komunalnej, jednogłośnie – 6 głosami „za” - pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia 17-2/58-2/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.65.2020.

PUNKT 3.1
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Ławników
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego piśmie z dnia 5 lutego 2020r. wystąpił do Rady
Miasta Gdańska o dokonanie wyboru dodatkowo 40 ławników do Sądu Okręgowego w
Gdańsku, w związku z tym, zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających
na kadencję 2020-2023.
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za – przyjęła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających ławników.
Projekt uchwały ( druk nr 545) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 4 i 5


Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Regulamin Straży Miejskiej w
Gdańsku – druk nr 533.



Plany Straży Miejskiej w zakresie funkcjonowania Ekoreferatu.

Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 lutego 2020r. BRMG-S.0006.78.2020.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że o ile uzyskają akceptację na utworzenie Referatu Ekologicznego, to będzie
nadzorowała pracę tego referatu.
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W każdym sezonie grzewczym, jak przychodzi zima, to od czterech lat obserwuje się wzrost
zgłoszeń od mieszkańców dotyczących spalania odpadów. Mieszkańcy skarżą się na czarny,
gryzący, duszący dym lecący z kominów. Straż i Miasto apeluje do mieszkańców, że
spalanie odpadów jest zakazane, jest to wykroczenie. Stosowane będą kary, ale przede
wszystkim, że jest szkodliwe dla zdrowia, to cały czas nie brakuje mieszkańców, którzy do
pieca wrzucają co popadnie.
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Zespół ten został przeszkolony w zakresie samodzielnego pobierania próbek popiołu i
oddawania ich do analizy. Do tej pory, w trzech sezonach grzewczych, robił to rzeczoznawca
na zlecenie Wydziału Środowiska.
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Dodała, że jeśli chodzi o zmianę Regulaminu, o której mówi się w przedłożonym projekcie
uchwały, to zmiana ta dotyczy tylko wprowadzenia omawianego referatu ekologicznego i
drobnych korekt językowych.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący
Stwierdził, że referat taki na pewno jest potrzebny. Jest również przekonany, że referat
ten będzie miał dużo pracy z gromadzeniem, segregacją odpadów.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że dlatego właśnie chcieliby mieć grupę ludzi delegowanych tylko do tych
zadań.
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Powiedział, że złożony jest wniosek o nabór czterech dodatkowych pracowników, którzy
będą współpracowali ze Strażą Miejską. Pierwsze realizowane zadania będą związane z
obowiązkiem segregacji odpadów. Priorytetowym zadaniem będzie kontrolowanie
nieruchomości niezamieszkałych, bo prawdopodobnie z nimi będą największe problemy.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zapytał, czy te 2,8 mln zł potrzebne na uruchomienie referatu, to na konieczne inwestycje
plus budżet na rok funkcjonowania?
Pan Patryk Panasiewicz – główny księgowy Straży Miejskiej
Wyjaśnił, że to jest budżet bieżący plus inwestycyjny, 3 samochody i mobilne laboratorium.
Środki te są już w budżecie zabezpieczone. W następnym roku budżet będzie niższy, bo nie
będzie zakupów inwestycyjnych.
Radny Przemysław Ryś - członek Komisji
Zapytał, jak wygląda kwestia prawna wejście na posesje, aby sprawdzić popiół.
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Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Wyjaśniła, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia osoby
upoważnionej przez Prezydenta, który na podstawie ustawy o odpadach i ustawie o ochronie
środowiska wydaje upoważnienie, na podstawie którego, między innymi straż miejska może
wejść na taką nieruchomość. Jeżeli właściciel nie wpuszcza, to podlega odpowiedzialności
karnej z kodeksu karnego. Wówczas wzywana jest policja i sprawa przesyłana jest do
postępowania karnego. Dodała, że nie spotykają się z tym. W przeciągu ostatnich czterech
lat, takie przypadki miały miejsce chyba tylko dwa razy.
Pobrana próbka popiołu po czasie również wykaże, czym było palone. Próbkę popiołu
pobiera się ze ścianek pieca.
Radny Przemysław Ryś - członek Komisji
Pochwalił montowanie fotopułapek.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że na dzień dzisiejszy takich fotopułapek mają cztery. Dodała, że trzeba mieć
świadomość tego, że aby ta fotopułapka miała efekt, to musi być patrol, który tam pojedzie
w miarę szybko. Faktem jest, że zdarzenie to się nagrywa, ale jeśli nie nagra się numer
pojazdu to sprawca nie zostanie ustalony.
Powiedziała, że planują działać w ten sposób, żeby fotopułapki rozmieszczać w takich
miejscach, w określonym czasie, gdzie dochodzi do podrzucania śmieci i w pobliżu powinien
być patrol.
Radny Przemysław Ryś - członek Komisji
Powiedział, że zadaniem referatu ekologicznego mogła być kwestia zagospodarowania wody
opadowej. Inwestorzy na swoich posesjach komercyjni czy prywatni maja obowiązek
pozostawienia czynnej biologicznie powierzchni określonej procentowo w planie
miejscowym. Z kolei tam, gdzie nie ma kanalizacji muszą w jakiś sposób te wody opadowe
zagospodarować.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Wyjaśniła, że nie jest tak, że Straż Miejska może kontrolować wszystko. Straż ma określone
uprawnienia, na podstawie których mogą działać. To o czym tutaj mowa nie leży w ich
uprawnieniach, nie mają do kontroli i egzekwowania. Straż Miejska działa na podstawie
Rozporządzenia Ministra, może podejmować czynności i nakładać sankcje karne. Jeśli nie
ma do czegoś upoważnienia to nie może tego robić.
Radny Karol Waży – wiceprzewodniczący Komisji
Uważa, że strażnik, który patroluje teren może zwrócić uwagę na tego typu
nieprawidłowości i w trybie zapytania do Wydziału Środowiska czy nadzoru budowlanego
może podjąć temat, aby to sprawdzić.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Przypomniał, że już wcześniej nadmienił o odpadach budowlanych w workach lub
kontenerach, powstałe w wyniku remontów mieszkań. Zdaniem jego, sprawa ta powinna
wejść w zakres nowo powstającego referatu. Jest tylko pytanie, czy tych osiemnastu
strażników będzie w stanie ogarnąć te zadania. Liczy na opracowanie
procedur
wewnętrznych.
Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Powiedział, że dlatego tworzą ten referat, żeby zapobiec takim sytuacjom i na pewno ta
grupa pracowników i strażników nie załatwi wszystkich problemów. Oni mają za zadanie
reagować gdzie jest największy problem, a skutkiem działania referatu będzie prewencja.
Powinna być świadomość, że jest Straż Miejska i jest skuteczna.
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Radny Karol Waży – wiceprzewodniczący Komisji
Nawiązał do etatów Referatu Ekologicznego – 18 osób. Wiadomo, że na chwilę obecną w
Straży jest ok. 30 nieobsadzonych etatów. Czy jest pomysł na to, aby te konkretne 18
etatów udało się obsadzić w całości.
Pan Patryk Panasiewicz – główny księgowy Straży Miejskiej
Powiedział, że prowadzone nabory będą dedykowane do tego tematu. Mają nadzieję, że
działalność na rzecz środowiska może zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy w
tym referacie.
Radny Karol Waży – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, czy przy rekrutacji będzie wymagane jakieś specjalistyczne wykształcenie, czy
będzie to bardziej kwestia zainteresowań, wiedzy ogólnej w tym zakresie.
Pan Patryk Panasiewicz – główny księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku
Chcieliby, aby te osobny miały coś z tym wspólnego. Albo wykształcenie, albo wcześniejsza
praca w tym kierunku. Liczyć będą się chęci i przydatna wiedza.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Rozumie, że dron jest wyposażony w czujniki określające jakość dymu z kominów.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że dron na dzień dzisiejszy nie jest wyposażony w takie urządzenie, gdyż jest
ono bardzo kosztowne i ciężkie w obsłudze. Dodała, że mają drona, który pozwoli
monitorować teren z góry, ale jest możliwość dokupienia i doposażenia go w specjalistyczne
urządzenia.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Powiedział, że inne miasta poradziły sobie ze smogiem w ten sposób, że instalowały alarmy
smogowe. W momencie, kiedy czujnik wykrył substancję przekraczająca dopuszczalną
normę, to zaczął wyć. Okazało się, że było to bardzo skuteczne, bo mieszkańcy sami zaczęli
robić z tym porządek, bo wycie alarmu w nocy nie należy do najprzyjemniejszych.
Powiedział, że warto byłoby się zainteresować tą metodą. Zapytał, w jakich dzielnicach
były nakładane mandaty za spalanie odpadów.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Poinformowała, że nie umie dzisiaj na to odpowiedzieć, ale jest to do sprawdzenia.
Powiedziała, że słyszała o tych alarmach smogowych. Dodała, że jeśli zostanie utworzony
referat ekologiczny to będą szukać wszystkich możliwych sposobów i praktyk stosowanych
w innych miastach, i próbować je wprowadzać.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, jakie są losy uchwały samorządu wojewódzkiego w sprawie smogu - konsultacje
społeczne. Przypomniał, że był taki moment, że nie dawano szans takiej uchwale, bo gminy
kaszubskie nie są tym zainteresowane.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że jest to procedowane, ale nie wie na jakim etapie, nie zna szczegółów.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Życzył, aby powstanie tego referatu szybko się zmaterializowało.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały zawartej w druku nr 533.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Agnieszkę
Grabowską – Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku, jednogłośnie – 6
głosami „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
Opinia 17-2/59-3/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.66.2020.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedziała, że chcieliby powiedzieć parę słów na temat współpracy Straży Miejskiej w
Gdańsku z Radami Dzielnic.

Pan Andrzej Czeran – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedział, że ostatnio doszło do takich sytuacji, gdzie część radnych dzielnicowych nie
rozumie naszej pracy i podejmowali różne inicjatywy. Dlatego chciałby przypomnieć jak
współpracują z Radami Dzielnic.
Poprzednia kadencją, była już kadencją, gdzie wprowadzili nowy sposób współdziałania z
radami dzielnic. Spotkali się z nimi na początku kadencji i omówili kompetencje straży
miejskiej, zasady jej działania. Powiedzieli, jakie preferują sposoby kontaktu z radami, jak
można ułatwić współpracę. To samo zrobili z nowo wybranymi radami. Dodał, że z żalem
musi to powiedzieć, ale takie spotkania z radami dzielnic lub z ich przedstawicielami zostały
wymuszane. Poinformowali ich, jak można współpracować, jak działać a co najważniejsze,
jakie straż miejska ma kompetencje i jakie mają ograniczenia.
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Pojawiły się trzy uchwały Rad Dzielnic Śródmieścia, Wrzeszcz Dolny i Strzyża.
Rada Dzielnicy Śródmieście i Wrzeszcz Dolny , w ramach uchwał, które podjęły bez rozmowy
ze Strażą Miejską, stwierdziły że są nieefektywni, niewystarczającą działają, negatywnie są
oceniani i twierdzą, że powinni przejść gruntowną reformę a dalsze funkcjonowanie na
obecnych zasadach jest nie do przyjęcia. Powiedział, że nikt z nimi nie rozmawiał, wręcz
Rada Śródmieście nie nadesłała swoich oczekiwań na następny rok, a po zapytaniu Straży
stwierdziła, że źle pracuje. W trakcie roku, jedynie przewodniczący rady dzielnicy zgłosił
28 źle parkujących samochodów, i wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. Nie wie
skąd te uwagi.
Rada Dzielnicy Śródmieście uważa, że u nich źle się dzieje. Biorąc ilość funkcjonariuszy,
zwłaszcza w sezonie letnim, to oni są preferowani. W innych dzielnicach w sezonie letnim
brakuje strażników, bo oni pracują na terenie Śródmieścia.
Poinformował, że w styczniu zrobili spotkanie z przewodniczącymi zarządów i rad dzielnic,
na które przyszli przedstawiciele 27 dzielnic. Część nie przyszła dlatego, i z góry nam
podziękowała mówiąc, że nie widzą żadnego problemu i dobrze się im ze Strażą
współpracuje na „krótko” przez telefon i rozmowę i nie potrzebna jest im papierologia. Na
spotkaniu tym sam Komendant przedstawił zadania
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Podkreślił, że jeden patrol, w jednym czasie może zrobić tylko jedną czynność.
Dodał, że były trzy uchwały rad dzielnic wyrażające swoje niezadowolenie z pracy SM.
Sama odpowiedź na nie to poświecenie dodatkowego czasu.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że z perspektywy przewodniczącego Komisji ds. reformy rad dzielnic oraz
byłego radnego dzielnicy, to oprócz Biura Rozwoju Gdańska to Straż Miejska powinna być
na pierwszym miejscy wymieniona jako wzorowa jednostka miejska współpracująca z radami
dzielnic. Te wszystkie wymienione tutaj przykłady pokazują, że SM jest bardzo otwarta i
cały czas szuka tego kontaktu, dlatego dziwi się krytyce ze strony rad dzielnic.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Powiedział, że przez ostatnie cztery lata był radnym dzielnicy Wrzeszcz Górny i raz na
miesiąc było spotkanie ze SM w ramach dyżuru i na bieżąco była informacja z dyżuru.
Mieszkańcy wiedzieli, że dyżur radnych dzielnicy w danym dniu odbywa się przy udziale
przedstawicieli policji i straży miejskiej, i można było zgłaszać sprawy związane z
bezpieczeństwem i porządkiem.
Jeśli chodzi o segregowanie i składanie odpadów, to zdaniem jego dobrze byłoby, aby SM
zrobiła dokumentację w skali miasta – ile mamy przestrzeni śmietnikowych, gdzie mieści
się wystarczająca ilość pojemników, gdyż często segregacja jest niemożliwa do wykonania
z racji niemożliwości odpowiedniego ustawienia pojemników w tych pomieszczeniach.

Pani Agnieszka Grabowska – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Wyjaśniła, że jeżeli ten problem dotyczy terenów miejskich to Gdańskie Nieruchomości mają
wiedzę na ten temat.
Pan Andrzej Czeran – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
Dodał, że strażnicy miejscy, zwłaszcza dzielnicowi doradzają i podpowiadają pewne
rozwiązania. Powiedział również, że nie może być tak, że informacja o nieporządku spływa
najpierw do organu, który ma sankcjonować. Informacja ta powinna najpierw spłynąć do
zarządcy terenu, a jak nie ma jej efektu to wówczas do Straży.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Podziękował za złożone informacje.
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PUNKT 6
Stan i polityka zatrudnienia w Straży Miejskiej w Gdańsku.
Pan Marek Sawicki – Kierownik Referatu Kadr SM
Powiedział między innymi, że na dzień dzisiejszy w Straży Miejskiej w Gdańsku jest 41
wakatów. W tym roku przeprowadzono już cztery nabory, z czego dwa na stanowiska
strażnicze, jeden jest w trakcie. Chętnych jest mało. Dodał, że w ubiegłym roku zwolniło
się 38 osób, czyli ok. 10% stanu. Zatrudnili 27 osób. Gro zwolnionych osób odchodziło ze
względu na inną pracę. Powiedział, że ma nadzieję, że nastąpi przełom na rynku pracy i
uda się zapełnić wolne etaty. Pensje w Straży są porównywalne na rynku dużych miast
w Polsce. Dodał, że średnia wieku pracowników w Straży Miejskiej w Gdańsku jest wysoka,
ponad 47 lat. Gro osób pracuje od początku jej powstania i powoli odchodzą na emerytury.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, czy wakaty dotyczą tylko operacyjnych stanowisk pracy?
Pan Marek Sawicki – Kierownik Referatu Kadr SM
Odpowiedział, że dotyczą tylko strażniczych stanowisk.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Podziękował Kierownictwu Straży Miejskiej za możliwość odbycia
posiedzenia Komisji oraz za wszystkie przekazane informacje.

w ich siedzibie

PUNKT 7
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo
mieszkanki Gdańska - email z dnia 22.01.2020r. w sprawie podjęcia interwencji w sprawie
wykupu mieszkania komunalnego z 90% bonifikatą.
Pismo to zostanie przekazane Komisji Polityki Gospodarczej zgodnie z jej kompetencjami.
Więcej tematów nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący stwierdził wyczerpanie
porządku obrad i zakończył posiedzenie – godz. 17:30.

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek

Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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