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PROTOKÓŁ NR  11-2/2020 
z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska  
które  odbyło  się  23 kwietnia 2020r.o godzinie 16:30. 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem  
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 
 

Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
 
Na stan siedmiu  członków Komisji, w posiedzeniu  uczestniczyło siedmiu, czyli 
było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
  
Lista  innych osób  obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił  

zaproponowany porządek  obrad – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu, który Komisja przyjęła  jednogłośnie – 6 głosami za. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami przez organy jednostek 

pomocniczych i ich członków. 

 

2. Nadzór i kontrola nad jednostkami pomocniczymi. 

 

3. Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 
 
 

 

PUNKT 1 

Utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami przez organy jednostek pomocniczych i ich 

członków. 

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Poprosił Pana Dyrektora o powiedzenie kilku słów na temat rzutników 
multimedialnych. 
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Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Powiedział, iż rzutniki zostały zakupione na początku marca ale z racji na 
obowiązującą sytuację nie wszystkie rady zdążyły je odebrać, oczywiście te które 
zgłosiły zapotrzebowanie.   
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Poprosił o kilka słów Panią Dyrektor na temat ustaleń i negocjacji które zostały 
poczynione z Gdańskim Centrum Multimedialnym czyli strony Gdańsk.pl. 
 
Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 
Powiedziała, że do końca czerwca gdańsk.pl miał przedstawić propozycję 

rozwiązania stron internetowych dla rad dzielnic. Wspomniała, że obecne problemy 

które wyniknęły w tych nowych okolicznościach sprawiły iż zostało to trochę 

odsunięte na plan dalszy, ale z drugiej strony sytuacja pandemiczna wymusza 

kontakty internetowe więc obiecała że zajmie się tą sprawą.  

 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Dodał, że widzi w tej sprawie dwa kluczowe aspekty, pierwszy absolutnie 

obowiązkowy dla każdej rady dzielnicy profil na gdańsk.pl, oprócz tego mogą mieć 

swoje prywatne strony jeśli by mieli na to ochotę. Drugi aspekt to wydaje się, że  

w statutach każdej rady dzielnicy powinno być wyraźnie powiedziane, że każda 

rada dzielnicy ma prawo do przeznaczenia jakiegoś procenta swojego budżetu na 

komunikację z mieszkańcami, wcześniej mieli zakaz promowania siebie.  

 

Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 

Wspomniała, że rozmowy z gdańsk.pl i prowadzenie stron internetowych rad 

dzielnic na portalu dotyczyły również finansowania, ponieważ jedne rady dzielnic 

przeznaczają więcej środków a inne mniej i nie jest to jednolite. Głównie chodzi  

o to aby to ujednolicić i dać wszystkim radom takie same możliwości. 

Dopowiedziała, że obecnie są na stronie zakładki dotyczące rad dzielnic ale są to 

strony nie możliwe do edytowania przez rady dzielnic. Docelowo chodzi o to aby 

ujednolicić i dać możliwość radom dzielnic na decydowanie co na tej stronie 

miałoby się znaleźć.  

 

Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 

Wypowiedział się również na temat stron internetowych, podsumowując że chyba 

chodziło w tym projekcie o to aby te strony były równe, aby każdy mieszkaniec 

mógł się odnaleźć na tych stronach. Wspomniał, że obecnie to każda dzielnica ma 

w inny sposób zbudowane swoje strony, nie każda dzielnica ma dokumenty 

udostępnione dla mieszkańców czyli uchwały czy oświadczenia, a głównie chodzi  

o to aby każdy mieszkaniec miał świadomość na co zostały przeznaczone pieniądze 

w uchwale budżetowej, jak wyglądają uchwały w sprawie np. remontów. Powinny 

się również znaleźć takie podstawowe informacje, jak działa rada, kiedy są sesje, 

kto jest radnym, jakie są komisje tematyczne. Pozostałymi informacjami to już 
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według uznania każdej rad z osobna mogą być informacje na temat jakiś imprez, 

wydarzeń z dzielnicy.  

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 

Dopowiedział, że pozostaje jeszcze kwestia wydatków, gdyż jak rozumie część rad 

dzielnic jeszcze w 2019 roku przeznaczała swoje środki na strony internetowe  

i dodał że trzeba było się zastanowić jak na przyszłość jak tą kwestię rozwiązać.  

 

Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  
Powiedział że jeśli chodzi o ten rok to na działania związane z internetem jest 

uruchomione 1400 złotych na domeny internetowe które wynikają z § 436 i 1600 

złotych z § 4300 na założenie całkowitej nowej strony internetowej przez jedną 

radę.  

 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji  
Podkreśliła że bardzo istotną sprawą jest komunikacja rad dzielnic z mieszkańcami, 

przekazywanie najświeższych informacji. Na przyszłość boi się sytuacji troszkę 

konfliktogennej, że np. ktoś zamiast przekazywać informacje co się dzieje na 

dzielnicy będzie promował samego siebie i załatwiał przez to swoje interesy.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Ad vocem do wypowiedzi radnej Kamili Błaszczyk, zadała pytanie co miałoby być na 

tej pod stronie rady dzielnicy na portalu gdańsk.pl. Wspomniała, że jeżeli by 

zostało ustalone, że na tej stronie mają się znaleźć informacje podstawowe 

dotyczące składu rady, odbywającym się sesjom, konsultacjom budżetowym itp. To 

nic innego radni nie mogli by wstawiać. Tylko jeszcze zadała pytanie kto to by 

kontrolował, czy w obsługę tych stron zostały by zaangażowane rady dzielnic i kto 

dokładnie z tych rad dzielnic, bo też jest ryzyko że jak się wskaże konkretną osobę 

to ta osoba będzie miała wolną rękę do umieszczania czego chce i reszta radnych 

nie będzie miała na to wpływu. Drugi ważny temat to jest kwestia budżetowania 

tej strony, już teraz prowadzone są działania na różnych domenach, większość rad 

prowadzi swoje strony internetowe na domenach które opłaca np. z budżetu rady, 

część w inny sposób to opłaca. Zwróciła uwagę na to, że w momencie kiedy 

powstanie pod strona na gdańsk.pl to już te obecnie używane strony internetowe 

dzielnic mogą przestać być potrzebne a jest w nich jakaś historia, są 

rozpoznawalne przez mieszkańców. Zaapelowała by jednak zastanowić się nad 

kompromisowym rozwiązaniem tzn. okrojeniem tych informacji takich jednolitych 

dla wszystkich rad dzielnic które miały by się znajdować na pod stronach gdańsk.pl 

do tych formalnych, takich bardzo oficjalnych, natomiast jest cała taka strona 

bieżących działań rad dzielnic, które przypuszcza, że dalej przez mieszkańców 

będą poszukiwane na dotychczasowych domenach.  

 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
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Chciała dopowiedzieć że jej wypowiedź nie dotyczyła tylko i wyłącznie strony 
internetowej tylko w kontekście dużo szerszym. 
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że żadne sprawy dotyczące tych stron nie zostały jeszcze 
rozstrzygnięte, cały czas jeszcze czekają na koncepcje którą ma przesłać Gdańskie 
Centrum Multimedialne. Wspomniał, że na pewno można się już tym tematem 
zająć, ustalić kwestie jakiegoś regulaminu który musiałby obowiązywać przy 
administrowaniu tych pod stron  dzielnicowych na gdańsk.pl i zastanowienie się co 
z dotychczasowymi stronami dzielnic. Dodał, że nie byłby tak pesymistyczny bo 
wydaje mu się że bardziej rozpoznawalna jest strona gdańsk.pl. 
 
Pan Łukasz Świacki - przewodniczący zarządu dzielnicy Piecki – Migowo 
Zapytał czy powstanie pod stron na gdańsk.pl wymusi zlikwidowanie obecnych stron 

autorskich które od jakiegoś czasu już funkcjonują. Kolejne pytanie które zadał czy 

do czasu powstania nowej pod strony te obecne strony mogą modernizować i czy 

koszt będzie kwalifikowany w ramach budżetów dzielnic.  

 
Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, że musi powstać regulamin i nic nie będzie się działo wbrew prośbom 

czy działaniom radnych. Dodała, że obecnie jak się wejdzie na stronę gdańsk.pl to 

każda dzielnica ma profesjonalnie zrobioną pod stronę tylko że nie może nic w niej 

edytować ale taką możliwość GCI ma za zadanie stworzyć. Odniosła się również do 

finansowania mówiąc że GCI robiło by to w ramach umowy którą już posiadają, to 

nie będzie nic więcej kosztowało. Pod stronka która ma powstać będzie bardziej 

oficjalna, część strony będzie mogła być moderowana przez radę dzielnicy i będzie 

druga część strony która będzie moderowana przez miasto i będą w niej 

umieszczone podstawowe zagadnienia np. skład rady dzielnicy, przepisy które 

regulują działalność rady dzielnicy, adres siedziby zarządu. Oprócz tego do tej 

strony będą podłączały się informacje które generuje miasto Gdańsk, czyli np. 

wizyty Pani Prezydent w radzie dzielnicy, działania sportowe w dzielnicy czyli coś 

w czym miasto Gdańsk uczestniczy.  

 

Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Twierdzi, że ta pod strona na gdańsk.pl dla każdej dzielnicy powinna być 

obowiązkowa i to rada dzielnicy powinna mieć obowiązek umieszczania tam 

wszystkich dokumentów oficjalnych. Bardzo ważne jest to że rada dzielnicy nie 

będzie za to płaciła. Odniósł się również do tych istniejących już stron rad dzielnic 

mówiąc że powinny one mieć możliwość finansowania w pewnym zakresie  

z budżetu rady dzielnicy pod warunkiem że to rada dzielnicy jest właścicielem 

domeny.  

 
Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Powiedział, że mógłby się zgodzi iż faktycznie te zasięgi są szczątkowe mimo że te 

adresy na rynku działają nawet kilkanaście lat. Wydaje mu się że gdańsk.pl daje 

nowe możliwości dotarcia do mieszkańców ale to i tak nie będzie 100% 
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skuteczność. Wypowiedział się również na temat obsługi witryn, zgodził się że 

część będzie moderowana przez redaktorów gdańsk.pl, natomiast jeśli chodzi  

o zakres aktualności które rady dzielnic mogły by same wpisywać to pojawia się 

pytanie jeśli któraś rada nie potrafiła by tego wykonać to co wtedy. Dodał, że może 

trzeba by było pomyśleć na temat powstania w urzędzie nowego referatu ds. rad 

dzielnic który by mógł to obsługiwać.  

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 

Wypowiedział się w kontekście materiałów promocyjnych a dokładnie finansowanie 

tych materiałów. Wie że te sprawy są rozstrzygane na korzyść radnych. 

 

Pan Łukasz Kłos – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego 

Podał plus jaki jest  z przeniesienia rad dzielnic na portal gdańsk.pl, aby strona 

była często odwiedzana przez mieszkańców musi zawierać dużo informacji które się 

będą wymieniały. Dodał, że większość z nas przeglądając swoje portale oczekuje 

nowych ciekawych informacji, zatem plusem gdańsk.pl jest to że informacje które 

się tam pojawiają mogły by być częścią tej informacji dzielnicowej przez co zasięg 

tej pod strony byłby zdecydowanie większy.  

 

Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 

Chciałaby poruszyć pewne wątki o których wspomniał Dyrektor Kłos, a mianowicie 

kwestia prowadzenia biuletynu informacji publicznej z działalności rad dzielnic ale 

drugą kwestią jest zgromadzenie w jednym miejscu danych dotyczących kwestii 

lokalnych, takich jak budżet obywatelski czy budowy czy przebudowy czy też 

nawet konsultacje społeczne. Dodała, że bardzo mieszkańcy potrzebują takiego 

miejsca gdzie przeciętny mieszkaniec chcąc załatwić jakąś sprawę lokalną najeżdża 

na miejsce w danej dzielnicy i dostaje cały pakiet informacji.  

 

Pan Maximilian Kieturakis -przewodniczący zarządu dzielnicy Śródmieście 

Zgadza się, że na stronie gdańsk.pl muszą mieścić się informacje formalne ale też 

uważa że rady dzielnic mogą prowadzić swoje inne strony. Zadał pytanie czy byłaby 

możliwość zapytania Gdańskiego Centrum Multimedialnego czy mieliby możliwość 

udostępnienia poszczególnym radom statystyk z tych stron, które by rady dzielnic 

prowadziły. Jest to znaczące aby w dalszej przyszłości pokazywać jakie te strony 

mają znaczenie wśród mieszkańców, do ilu mieszkańców przez te strony się 

dociera, co interesuje mieszkańców, czego szukają na tych stronach, ile czasu 

poświęcają na zapoznanie się z informacjami na tej stronie. Prywatnie powiedział, 

że prowadzi stronę dla Śródmieścia i ma taką możliwość więc jest w stanie 

kontrolować jakiś informacji mieszkańcy poszukują.  

 

Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Odniosła się do wypowiedzi poprzednika oraz do wypowiedzi radnego Andrzeja 

Stelmasiewicza odnośnie wszelkiego rodzaju niesnasek w radzie, grup wpływów. 
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Powiedziała, że pamiętać trzeba o tym że rady dzielnic działają w ramach statutu  

i organem reprezentującym radę dzielnicy jest zarząd, który został wybrany  

w wyborach na poszczególnych etapach. Dodała, że skoro pozostawia się zarządowi 

jego statutowe prawo do reprezentowania rady to trzeba by było pozostawić mu 

prawo do tego w jaki sposób chce reprezentować na zewnątrz czyli dajmy 

możliwość decydowania o tym jakie informacje są przekazywane do mieszkańców. 

Dodała również, ze te pod strony powinny działać tak jak działa strona miasta czyli 

pokazywać, informować mieszkańców głównie co się w mieście dzieje. Podkreśliła 

że akurat ten temat powinien być omawiany w szerszym gronie na Kolegium 

Zarządów Dzielnic. Odniosła się również do wypowiedzi pana Łukasza Kłos odnośnie 

tego że jest dużo informacji które powinny być przekazywane na portalu gdańsk.pl 

w podziale na poszczególne dzielnice. Wspomniała, że ma wrażenie że ta rozmowa 

zmierza do tego aby teraz zabrać radom ich autonomiczne źródła komunikowania 

się z otoczeniem a jednocześnie stworzyć taki kanał komunikacji w którym 

administrator będzie umieszczał informacje które chce przekazać ze strony urzędu 

miasta czy jednostek współpracujących z miastem w podziale na dzielnice.  

 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że ten wątek był poruszany już dawno i od dłuższego czasu trwają 

pracę nad tym tematem. Dodał, że nie wyobraża sobie aby ta sprawa nie trafiła na 

Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Wspomniał, że nie ma jeszcze nic 

konkretnego co by można było przedstawić, na razie były rozmowy na temat 

podstawowych założeń, co do kwestii cenzury to regulamin musi powstać aby te 

kwestie uregulować.  

 
Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Zgadza się z uwagami Pani Haliny Królczyk oraz radnego Andrzeja Stelmasiewicza. 

Dodał, że na stronie gdańsk.pl powinny znaleźć się treści główne oraz artykuły 

które w żaden sposób nie są artykułami promocyjnymi konkretnej osoby czy 

radnych. Podsumował, że powinny tam się znaleźć treści które radni chcą umieścić 

i nie powinny być to treści w żaden sposób wymuszone. Podziękował GZDiZ za 

umieszczenie tablic informacyjnych, w ten sposób również można dotrzeć do 

mieszkańców, pozostawił by również możliwość utrzymania bieżących stron 

internetowych czy posiadanie facebooka, gdyż myśli że każda forma dotarcia do 

mieszkańca jest dobra.  

 
Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta, p.o. kierownika Referatu Partycypacji 
Społecznej i Rad Dzielnic 
W gruncie rzeczy pomyślała, że to nie jest wcale takie bezpodstawne aby się 

zastanowić co w przypadku rad które nie koniecznie wszyscy mają możliwość  

i umiejętność prowadzenia tych stron internetowych. Jest to temat do dyskusji  

i zgłosi ten temat jako propozycję do Kolegium Przewodniczących Zarządów. 

 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
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Powiedziała, że wydaje jej się że gdańsk.pl daje pewną gwarancję rzetelności  
i niezależności umieszczanych tam informacji. Dodała, że rady dzielnic powinny  
w swoim gronie przedyskutować jak widzą ten kształt strony, ale to komisja 
powinna zadecydować po wysłuchaniu oczywiście wszystkich głosów, uwag, 
pomysłów.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Powiedział, że nie ma mowy o przenoszeniu dotychczasowych stron na gdańsk.pl, 

te strony mogą sobie działać dalej, ale podkreślił że powinna być taka strona 

miejska i na równych warunkach dla każdej z dzielnic. Wspomniał również iż ta 

domena powinna być własnością rady dzielnicy bądź innej stosownej instytucji, nie 

powinna być własnością osoby prywatnej.   

 
Pan Łukasz Świacki - przewodniczący zarządu dzielnicy Piecki – Migowo  
Również uważa iż te strony autorskie, dotychczas działające powinny pozostać. 

Zadał pytanie czy ktoś się orientuje, w gąszczu zmieniających się przepisów  

o odbycie się sesji w okresie epidemii ale na żywo. Czy można zrobić sesję rady 

dzielnicy na żywo z zachowaniem dystansowania 2 metrów na dużej sali, z racji 

tego że część radnych jest wykluczonych internetowo, nie mają np. komputera czy 

internetu.  

 
Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że na chwilę obecną w czasie pandemii nie ma możliwości by 

spotkać się face to face nawet przy zachowaniu odległości. Dodała, że niestety 

przepisy są bardzo nie jasne, ale jedno jest wiadomo co nie zostało zniesione, że 

nie można organizować spotkań powyżej dwóch osób. Wspomniała, iż ustawodawca 

przy wprowadzeniu zmiany Covid-19 dał możliwość obradowania 

korespondencyjnego.  

 

Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

Zaapelowała, by dopuścić możliwość równoległego prowadzenia pod strony na 

gdańsk.pl danej rady dzielnicy jako obligatoryjnej i suplementarnej strony danej 

rady dzielnicy na osobnej domenie, jak równie żaby umożliwić radom dzielnicy 

finansowanie tych domen z zastrzeżeniem fakturowania na gminę Miasta Gdańska.  

 

 

 

 

PUNKT 2 

Nadzór i kontrola nad jednostkami pomocniczymi 

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zapytał w tym temacie, czy jakiekolwiek zmiany w kwestii procedur, przesłanek 

związanych z możliwościami i kompetencjami Prezydenta, Biura Rady Miasta 

Gdańska powinny zostać podjęte.   
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Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Wyraził swoją opinię na temat kontroli, mówiąc że jako rada dzielnicy też mieli 

cofniętą jedną uchwałę budżetową w jednym punkcie zarządzeniem Pani Prezydent 

ale myśli że ten nadzór jest wyjątkowo dobry. Jedynym minusem jego zdaniem jest 

ścieżka odwoławcza która powinna być troszkę szybsza żeby móc faktycznie 

spróbować reagować szybciej niż jest teraz zapisane w statucie czyli 90 dni, 

wolałaby aby takie rozwiązania były podejmowane na najbliższej sesji Rady Miasta 

Gdańska. W niektórych przypadkach ugrzęźnięcie sprawy na 3 miesiące powoduje 

że ten punkt po prostu przestaje mieć rację bytu.    

 

Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Odniósł się do tematu posiedzeń rad dzielnic w sytuacji kiedy nie można się zebrać 

i że jest sporo ludzi którzy są wykluczeni cyfrowo. W takich przypadkach na czas 

sesji czy komisji można poprosić młodszą osobę, która w tej sprawie pomoże, nie 

należy robić z tego problemów bo jest wiele rozwiązań w tym temacie.  

 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Odniosła się do wypowiedzi Pana Bartosza Stefańskiego na temat terminu 90 

dniowego. Dodała, że można by było pomyśleć nad jego skróceniem ale uważała by 

ze stwierdzeniem że na najbliższej sesji, gdyż może to wpłynąć tak późno że nie 

będzie czasu na merytoryczne zapoznanie się z tematem. Zadała pytanie czy Rada 

Miasta Gdańska jest informowana o anulowaniu uchwały rady dzielnicy.  

 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedział, że statut mówi wyraźnie że o nieważności uchwały w części czy  

w całości orzeka Prezydent Miasta Gdańska stosownym zarządzeniem. Dodał 

również że ani Komisja Samorządu i Ładu Publicznego ani Rada Miasta Gdańska nie 

jest o tym fakcie informowana. Co do terminu 90 dniowego, to powiedział, iż 

wydaje mu się że ten termin został zmieniony w 2016 roku na prośbę rad dzielnic.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Nawiązała jeszcze do tematu sesji prowadzonych zdalnie, możliwości technicznych 

oraz proceduralnej poprawności tego rozwiązania. Powiedziała, że mają kilka osób 

w radzie które stawiają bardzo duży opór w stosunku do cyfryzacji, nie mają 

sprzętów, nie wyrażają woli do przeszkolenia się. Zadała pytanie, czy jeżeli Ci 

radni nie będą mieli możliwości bądź woli uczestnictwa w taki sposób w oficjalnie 

zwołanej sesji w formule internetowej to czy taka sesja będzie zgodna z prawem, 

będzie ważna, czy te osoby będą mogły podważyć to quorum. Spytała również czy 

można w statucie zrobić zapis aby każdy radny posiadał adres meilowy.  

 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedział, że głosowania robi się imiennie, przewodniczący rady posiada listę  

z nazwiskami wszystkich radnych, po kolei odczytuje. Dodał, że jeżeli będzie 

quorum i uchwały będą zapadać zwykłą większością głosów jak mówi statut to nikt 

nie ma podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały. Nie do końca chce w to 
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uwierzyć że w radach jest tak dużo osób wykluczonych elektronicznie, gdyż nie 

trzeba posiadać komputera, można teams zainstalować w telefonie komórkowym, 

można też zadzwonić do innego radnego i w trybie głośnomówiącym również 

uczestniczyć w takiej sesji i normalnie głosować.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Powiedziała, iż ma taką sytuację w radzie że radny bądź radna twierdzi że nie da 

rady uczestniczyć w sesji bo nie ma możliwości technicznych i mimo szczerych 

chęci od innych nie chce otrzymać pomocy. Zastanawia się czy jest taka możliwość 

że skoro radny stwierdzi iż miał szczere chęci uczestnictwa w sesji ale ze względów 

technicznych nie dał rady czyli był w pewien sposób wykluczony to czy może taką 

sesję podważyć.  

 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Powiedział, że jeżeli będzie quorum na sesji to nie ma podstaw podważenia 

ważności sesji. Co do obligo adresu meil, to powiedział że były przeprowadzone 

konsultacje w 2016 roku i ten temat był szeroko omawiany. Nie można wykluczyć 

człowieka tylko dlatego że nie ma adresu meilowego, nie może to być przesłanką, 

to czy ktoś może kandydować na radnego dzielnicy nie posiadając adresu 

meilowego. Myśli że taki zapis mógłby być uchylony przez wojewodę w drodze 

nadzoru.  

 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział jeszcze na temat wątpliwości, rzeczą wiadomą jest że jak jest quorum 

to sprawa jest jasna. Za to brak możliwości uczestniczenia ze względu na to że źle 

lub w ogóle nie został zaproszony to jest podstawa do podważenia, ale w obecnej 

sytuacji ustawodawca daje wyraźną podstawę do tego, prawo przewodniczącemu 

do tego żeby w takiej formie to zorganizować.  

 
Pan Andrzej Bodakowski – mecenas Biura Rady Miasta Gdańska 
Powiedział, że przepis 15ZZX mówi o tym że przewodniczący zarządza obradowanie 

w zdalnym trybie.  Ustawodawca nie przewidywał takiej możliwości, że na dzisiaj 

nie będzie możliwości kontaktu elektronicznego na odległość z radnymi. Dodał, że 

wrzucono ten przepis dotyczący obradowania rad jednostek pomocniczych  

w przepis który w pierwotnej wersji dotyczył posiedzeń rad gmin, rad powiatów  

i sejmików wojewódzkich jak również organów administracji takich jak SKO i RIO.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Dodała, że radny nie ma laptopa, nie ma smartfona, nie ma adresu meilowego  

i z żadnych tych urządzeń nie ma zamiaru korzystać i nikt go nie zmusi do tego aby 

korzystał. Dodała, że jak ktoś nie chce to nie, na każdą proponowaną możliwość 

mówi, że to nie odpowiada.  

 
Pan Andrzej Bodakowski – mecenas Biura Rady Miasta Gdańska 



10 
 

W takim wypadku można powiedzieć że również nie  będzie chciał odebrać koperty 

z głosowaniem która zostanie zaniesiona prosto do domu. Dodał, że te 

proponowane możliwości muszą być realne do wykonania.  

 
Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Dopowiedział, że nie ma zabronionych możliwości spotykania się dwóch osób, 

zawsze taka osoba cyfrowa może zawsze dołączyć do takiej osoby nie cyfrowej, 

głosowania są imienne więc wystarczy na głos powiedzieć jak się głosuje. Wystarczy 

dobra wola.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Podsumowała, że rozumie że jak komuś się daje taką możliwość dostępu do 

włączenia się do rozmowy elektronicznie i można to udowodnić to ta osoba  

w żaden sposób nie może podważyć ważności sesji.  

 
Pan Andrzej Bodakowski – mecenas Biura Rady Miasta Gdańska 

Poruszył jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jednostki które nie mają jeszcze 

podjętych uchwał budżetowych powinny pamiętać jeszcze, że przepis 15ZZX nie 

wyłączył obowiązujących przepisów dotyczących sposobu zwołania sesji, terminu 

sesji, te przepisy pozostają w dalszym ciągu w mocy. A nawiązując w jaki sposób 

przeprowadzić sesje należy pamiętać że podstawową rzeczą jest udowodnienia 

quorum i  wykazania głosów oddanych na daną uchwałę.  

 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Zadał pytanie mecenasowi, czy jest możliwe przeprowadzenie sesji  

z uwzględnieniem wyboru członka zarządu, wiceprzewodniczącego w głosowaniu 

tajnym.  

 
Pan Andrzej Bodakowski – mecenas Biura Rady Miasta Gdańska 

Odpowiedział, ze nie do końca widzi takiej możliwość, dlatego że kwestia 

możliwości odejścia od głosowania tajnego jest w ustawie covid-19 w art. 14h, 

który dotyczy obrad kolegialnych organów samorządów zawodowych. Dokładnie 

mówiąc, w przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały  

w głosowaniu tajnym, organ może znieść tajność głosowania w określonej sprawie.  

Dodał, że tego zapisu nie znajduje w przepisie 15ZZX.  

 

Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Powiedział o swoim spostrzeżeniu na temat dyskusji i wykładni ustawy covid-19. 

Wydaje mu się że jeżeli chodzi o kwestie samego głosowania tajnego w formule 

tajnej jest po prostu niemożliwe jeżeli chodzi o bieżącą podstawę prawną. Jedyne 

głosowanie tajne a w zasadzie możliwość przeprowadzenia takiego głosowania jest 

tylko i wyłącznie wtedy kiedy wszyscy są zlokalizowani fizycznie w jednym miejscu, 

chociażby w siedzibie rady dzielnicy. Zadał pytanie czy byłaby możliwość 

odstąpienia od formuły tajnej przy konkretnym głosowaniu np. członka do zarządu 

rady dzielnicy.   
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Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Nawiązując do tematu rozmowy dodała, że cały czas myśli o zmianach statutu  

w zakresie nadzoru może nie tyle nad radą dzielnicy ale nadzoru nad zarządem. 

Zapytała czy w tym punkcie mieści się również temat nadzoru który ma prowadzić 

komisja rewizyjna nad zarządem dzielnicy. Dodała, że taki punkt jest w statucie 

rady w §16 ust. 2 iż powołuje się komisję rewizyjną w celu kontroli działalności 

zarządu, natomiast zastanawia się na czym miałoby to polegać i w jakim zakresie. 

Dodała, że namawiała by do dyskusji nad uszczegółowieniem tych punktów  

w statutach rad dzielnic, bo one wywołują zbędne dyskusje.  

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odniósł się do wypowiedzi poprzedniczki, mówiąc że ten temat był już częściowo 

poruszany na jednej z komisji, bo to już jest długoletnia sprawa że komisja 

rewizyjna w zasadzie jest bez kompetencyjna i nie ma możliwości wpływu na 

zarząd dzielnicy.  

 

Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Potwierdził fakt że też jest zdania, że nie do końca jest sprecyzowane jak komisja 

rewizyjna powinna działać, w jaki sposób powinna przekazać wynik z kontroli 

wewnętrznej czy jakiś protokół z działania zarządu. Wydaje mu się że  z racji tego 

że zarządy dzielnic podlegają pod Radę Miasta Gdańska to Biuro Rady Miasta 

Gdańska pełni pełną kontrolę nad poczynaniami rady. Wie dokładnie jak wygląda 

kontrola z BRMG i jest szczęśliwy że taka kontrola funkcjonuje bo to dobrze 

wychodzi ale nie wie jak ma wyglądać kontrola z Rady Miasta Gdańska.  

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopowiedział tylko że z ustawy wynika iż komisja rewizyjna Rady Miasta ma 

kompetencje do kontrolowania jednostek pomocniczych poza tym jest komisja 

samorządu i ładu publicznego do której sprawy różne dotyczące jednostek trafiają, 

głównie pisma od radnych którzy mają zastrzeżenia do pracy innych radnych. Dodał 

jeszcze że jest jeszcze jedna bardzo ważna kompetencja która w kontekście covid-

19 ma znaczenie, a mianowicie że Rada Miasta ma obowiązek rozwiązania rady 

dzielnicy w sytuacji kiedy przez 3 kolejne kwartały się nie spotyka.  

  
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Dodał, że do tej pory nie było rażącego naruszenia prawa, ale przykładem mogłoby 

być nie wybranie zarządu przez 3 miesiące od daty odwołania poprzedniego 

zarządu.  

 

Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Zadała pytanie odnośnie sprawozdania z funkcjonowania zarządu. Dopowiedziała, iż 

statut rad dzielnic mówi że nie tylko zarząd składa sprawozdanie ale też rada 

składa sprawozdanie do 30 kwietnia. Dodała, że do tej pory nie spotkała się nigdzie 
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ze sprawozdaniem rady, co to oznacza, jak to powinno wyglądać i czy gdzieś 

powinno być to udostępniane. 

 

Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

Odpowiedział, że sprawozdanie z działalności rady powinno zawierać takie 

informacje jak:  ile sesji, ile uchwał, frekwencja co do ilości radnych. Praktyka jest 

taka, że do wielu sprawozdań zarządów dołączone jest sprawozdanie rady i komisji 

rewizyjnej i taki komplet wpływa do Przewodniczącej Rady Miasta. Dodał, że §37  

i 38 są paragrafami uchylonymi ale większość rad się do tego stosuje i przesyła do 

biura rady takie sprawozdanie które trafia do Przewodniczącej Rady Miasta i jest 

przechowywane u niego. Robi do tego zbiorcze zestawienie i Pani przewodnicząca 

taką informację ujmuje w komunikatach na sesji Rady Miasta.  

 

 

 

 

PUNKT 3 

Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 
Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 

Zapytała jeszcze o środki rady dzielnic z roku 2019 a dokładnie o środki 

inwestycyjne. Dodała, że była taka informacja że wkrótce zostaną one 

uruchomione, na sesji marcowej nie udało się tego uruchomić, dopytała czy można 

by było się spodziewać że znajdą się one na sesji kwietniowej.  

 

Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta, p.o. kierownika Referatu Partycypacji 

Społecznej i Rad Dzielnic 

Powiedziała, że ten temat był poruszany między innymi na Kolegium 

Przewodniczących Zarządów. Dodała, że środki z 2019 roku w tej chwili są 

sprawdzane pod kątem możliwości realizacji ale przede wszystkim pod kątem 

kosztów.  Nawiązała do wypowiedzi Pani Prezydent, że to co będzie możliwe do 

zrealizowania, to co się zmieści w kosztach zakładanych przez radę dzielnicy to te 

środki będą przyznane. Pani Skarbnik daje nadzieję iż te środki nie muszą przejść 

przez sesję, może te środki będą dostępne szybciej. Wspomniała, że bardzo ważną 

rzeczą jest aby sprawdzić czy te propozycje które zostały zgłoszone przez radę 

rzeczywiście są możliwe do realizacji. Powiedziała, iż zleciła jednostkom aby 

wyraziły swoją opinię, następnie będzie rozmowa z Dyrektorem Dawidowskim aby 

omówić z nimi każdą propozycję po kolei, a jeśli gdzieś będą jakieś wątpliwości co 

do jakiegoś zadania to będą wyjaśnienia bezpośrednio z radami.  

 
Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 



13 
 

Dokończyła swoją wypowiedź mówiąc iż zgłaszają się do niej rady dzielnic które jak 

deklarują miały już te inwestycje uzgodnione w właściwymi jednostkami, więc 

podejrzewa nie są to inwestycje nie sprawdzone pod względem wykonalności.  

 
Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta, p.o. kierownika Referatu Partycypacji 
Społecznej i Rad Dzielnic 
Doprecyzowała mówiąc że teraz sytuacja się troszkę zmieniła, są cięcia  

i propozycje cięć i nawet GZDiZ wcześniej będąc za jakąś inwestycją teraz 

sprawdza to od nowa. Nastąpiły zmiany sytuacji podejścia do finansów miasta. 

 
Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Dopowiedział, że kwestie środków z zeszłego roku są bardzo zróżnicowane, jest 

wiele dzielnic które za te środki będą wykonywały nowe inwestycje. Dodał, że  

w przypadku jego dzielnicy te środki są omówione  z GZDiZ i w pewien sposób jest 

to już dopłata do pewnych środków które już są zabezpieczone w budżecie miasta. 

Przyznał szczerze że nie chciałby aby te środki czekały na wszystkie pozostałe 

inwestycje do ocenienia. Wolałby aby część tych środków które są w porządku 

znalazły się jak najszybciej do pozyskania dla rad dzielnic i dla odpowiednich 

wydziałów miejskich.  

 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Podsumował, że z wypowiedzi Pani Sylwii wynika iż mogą być jakieś przesunięcia 

na inwestycjach i w związku z tym nawet te środki które zostały zabezpieczone  

w wydziałach czy jednostkach mogą być niepewne. Zadał pytanie czy jeżeli byłaby 

bardzo drobna inwestycja np. finansowanie projektu w 100% zabezpieczonej przez 

radę dzielnicy czy to też musi czekać czy można by było na czwartkową sesję 

przygotować.  

 
Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta, p.o. kierownika Referatu Partycypacji 
Społecznej i Rad Dzielnic 
Odpowiedziała, że dopóki nie będzie pewności iż koszty które przedstawiła rada 

dzielnicy są realne to nie ma takiej możliwości. Musi być pewność, tak jak 

sprecyzowała Pani Prezydent iż muszą być koszty oszacowane dobrze. Dodała, że 

na początku przyszłego tygodnia powinna mieć już tą list sprawdzoną więc to nie 

jest jakaś duża perspektywa czasowa.  

 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Dodała ze swojej strony, że ten temat już się ciągnie od jakiegoś czasu i teraz 

otrzymuje telefony z pomniejszych działów ZDiZ z prośbą o skonsultowanie 

projektów o których ZDiZ nie ma pojęcia, gdyż to przechodzi przez kolejne komórki 

które nie miały nic wspólnego z uzgadnianiem tych projektów. Wspomniała iż były 

rozmowy w tym temacie na Kolegium z Panią Prezydent Dulkiewicz, nikt teraz nie 

jest w stanie stwierdzić jakie będą oferty cenowe w przetargach ogłaszanych jak 

również jak się odbije sytuacja z COVID-19 na rynku usług wykonawczych, 

budowlanych. Zawsze może nastąpić temat nie oszacowania bądź przeszacowania 
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tych inwestycji. Wspomniała również, iż z obecnego roku pozostaną środki miękkie 

z nie zorganizowanych festynów itp., może gdyby można było przyspieszyć ten 

temat inwestycji to te środki też można by było na te inwestycje przekazać.  

 

Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Odniósł się do wypowiedzi poprzedniczki mówiąc, iż nikt nie przewidywał że taka 

sytuacja epidemiczna będzie miała miejsce i teraz trzeba się do tych warunków 

przystosowywać. Dodał również, że wszystkie jednostki miejskie tzn. WPR, ZDiZ czy 

jakieś inne jeśli chodzi o te inwestycje twarde, infrastrukturalne muszą się 

wypowiedzieć, muszą to oszacować. Wspomniał, iż rynek to oczywiście weryfikuje, 

tak też bywało wcześniej przed epidemią i miasto bardzo często musiało dokładać 

dodatkowe środki czy ponawiać przetarg aby zadanie mogło zostać realizowane. 

Podsumował, że przetargi które się odbywały są często poniżej kwot 

zabezpieczonych, nawet czasem dużo poniżej tych kwot, rynek się uspokaja, 

niedawno był to rynek wykonawcy a w tej chwili coraz częściej przetargi są  

z korzyścią dla samorządów. 

 

Pani Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta, p.o. kierownika Referatu Partycypacji 

Społecznej i Rad Dzielnic 

Dodała, że zgadza się z Panią Haliną i nie ma żadnego problemu aby rady dodawały 

środki z tego roku, dlatego to jest indywidualna kwestia dla każdej rady. Ma 

nadzieje że w przyszłym tygodniu definitywnie temat się zakończy.  

 

Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

Dopowiedział tylko że jeśli chodzi o sprawozdanie zarządu rady określa to przepis  

§ 28 ust.1 pkt.9.  

 

Na koniec spotkania została odczytana lista radnych w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie spotkania.  

 

Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono, w związku z tym przewodniczący 

Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.– godz. 

18:30. 

 
 
         Przewodniczący Komisji  ds. Reformy                                                  
                                                                         Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 
 
 
                Karol Ważny 
 
 
Protokołowała: 
 
Agnieszka Witkowska 
Pracownik  Biura Rady Miasta Gdańska 


