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BRMG. 0012.51.2020  KRJPMG 
 
 

PROTOKÓŁ NR  12-3/2020 
z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska  
które  odbyło  się  19 maja 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 – 7 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przygotowanie instytucji miejskich do realizacji większej liczby zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków rad dzielnic. 

 

2. Podsumowanie prac komisji w zakresie postulatów do sporządzenia projektu 

nowych statutów dzielnic. 

 

3. Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 
 

PUNKT 1 
 

Przygotowanie instytucji miejskich do realizacji większej liczby zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków rad dzielnic. 

 

 

Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 
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Powiedziała, że to nie tylko jej głos ale informacja przekazana od kilku rad 
dzielnic, że przygotowują się co nie jest zaskakujące w obecnej sytuacji aby środki, 
gdzieś tam w puli projektów miękkich, w dotychczasowych przymiarkach 
budżetowych zarezerwowane, przesunąć na zadanie inwestycyjne. Chciałaby 
porozmawiać na wniosek zainteresowanych rad dzielnic, czy jeśli chodzi o wsparcie 
projektowe, gotowość projektową ze strony jednostek jest gotowość czy tak 
naprawdę trzeba poszukiwać nowych rozwiązań.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Uzupełnił jeszcze omawiany wątek, że generalnie znajdujemy się w stanie 
zwiększonej aktywności inwestycyjnej z racji trwającej pandemii i część kwestii 
jest wstrzymana. Dodał, że w momencie kiedy rozwijający się cały czas program 
Budżetu Obywatelskiego (BO) ewoluuje a jednocześnie pojawiły się zwiększone 
środki po stronie rad dzielnic to jest duże wyzwanie dla Państwa urzędników 
odpowiedzialnych za planowanie tych inwestycji i ich realizację.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Powiedziała, że część wniosków od rad dzielnic już otrzymali, są przygotowani aby 
na część tych zadań ogłosić postępowania przetargowe (około 15 czerwca), by 
wyłonić wykonawcę gdyż nie wszystkie zadania są w stanie zrobić w ramach umów 
utrzymaniowych, czyli wyłonić wykonawcę i zrealizować to w tym roku. Zapytała 
czy jeszcze jakieś wnioski miały by wpłynąć do zarządu oprócz tych co już 
wpłynęły, bo jeśli tak to prosi najlepiej jeszcze w maju ale najpóźniej do 15 
czerwca  dać znać jakie to są zadania, aby dołożyć te zadania do postępowań 
przetargowych które muszą zostać rozstrzygnięte niebawem by zrealizować te 
zadania w tym roku. Dopowiedziała, że najlepiej by było aby otrzymali te wnioski 
od rad dzielnic w miarę szybko, bo można wtedy te wnioski przeanalizować, 
sprawdzić czy są w stanie te zadania zrobić w tym roku czy nie powinna tego robić 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) i wspólnie ustalić czy to jest możliwe 
by wykonać to w tym roku czy jednak przełożyć na przyszły.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Zapytał czy radni wiedzą o tych terminach czy teraz w trakcie rozmowy się 
dowiedzieli.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Odpowiedziała, iż z GZDiZ wyszło pismo – informacja do rad dzielnic aby wnioski 
zostały składane do końca marca, przedłużyli to do końca maja, ponieważ później 
trzeba omówić te zadania z radami dzielnic czy te zadania ma wykonać GZDiZ czy 
DRMG i ewentualnie dołożyć to do postępować przetargowych.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Poprosił by wyszła ponowna informacja że najlepiej do końca maja by te wnioski 
składać.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  
Uzupełnił jeszcze informację Pani Dyrektor, iż 13 marca poszły wnioski do zarządu 
na ponad 350 tyś zł i to były wszystkie wnioski które wpłynęły do Biura Rady Miasta 
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Gdańska (BRMG). Oprócz tego jeszcze na biurku ma 2 czy 3 wnioski, zobowiązuje 
się w dniu jutrzejszym przekazać je w formie elektronicznej do GZDiZ.  
 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Powiedziała, że dopiero się wszyscy dowiedzieli że na 15 czerwca są planowane 
przetargi i że do końca miesiąca należy złożyć wnioski o uruchomienie ewentualnie 
nowych środków, jest to dla niej bardzo ważna informacją gdyż za niecałą godzinę 
ma sesję rady dzielnicy więc to jest bardzo kluczowy temat by przeprocesować 
ewentualne nowe pomysły, które będą efektem przeniesień środków z miękkich na 
inwestycyjne. Zadała pytanie o całą procedurę uruchomienia tych środków, 
składania wniosków, to trochę trwa a w międzyczasie jeszcze należy uzgodnić te 
projekty z radą dzielnicy. Kolejne pytanie jak terminowo rady dzielnic będą  
w stanie uzgodnić wszystko do końca maja, przekazać je do BRMG do 
uruchomienia, uruchomić je oraz przygotować je do 15 czerwca aby można było je 
dołączyć do puli przetargowej.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Wypowiedziała się ze strony GZDiZ, że jeżeli otrzymają wnioski od rad dzielnic do 
końca mają to na bieżąco są w stanie omawiać te wnioski i ewentualnie 
zadecydować czy to są inwestycje po stronie GZDiZ czy innych jednostek.  
 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Dopytała jeszcze o całą procedurę uruchamiania środków, w jaki sposób w tych 
terminach się wyrobić zakładając że sesje są w różnych dniach.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedział, że ostatni dzień maja to jest 29 i wypada to w piątek, ale 
zadeklarował się, że 1 bądź 2 czerwca wszystkie otrzymane do BRMG wnioski 
przekaże do GZDiZ.  
 
Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Zadał pytanie o zadania typowo utrzymaniowe które wykonuje GZDiZ i nie ma na 
myśli zadań typu załataj dziurę czy wysprzątaj ulicę. A mianowicie pyta o ulice, 
które również przy udziale, przy konsultacjach z radami dzielnic, z radnymi miasta 
były wpisane do harmonogramu utwardzenia ulic czyli wbudowania płyty  
w nawierzchnię gruntową bądź wymiany płyt, czy już wiadomo kiedy zapadnie 
decyzja jakie ulice w tym roku niestety ze względu na zmniejszone budżety 
zostaną przesunięte na przyszły rok, a które będą realizowane w tym roku.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Odpowiedziała, że jest na etapie ustalania z Panią Skarbnik czy te środki które na 
początku roku zostały przekazane GZDiZ zostaną w budżecie zarządu czy część 
środków ze względu na inne wydatki w mieście zostanie odebrane. Myśli że do 
końca miesiąca będzie już miała wszystko ustalone i taką informację będzie mogła  
przekazać.  
 
Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska  
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Powiedział, że na chwilę obecną realizują już zadania powierzone przez rady 
dzielnic, około 13 sztuk i około 400 tyś zł. Dodał, że na dzień dzisiejszy 6 zadań jest 
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, 1 zadanie jest w realizacji  
a pozostałe są w trakcie przygotowania. Z tego co słyszy dyskusje zmierzają ku 
przyszłości, jak mają wyglądać realizowane zadania rad dzielnic przez jednostki. 
Ze swojej strony wypowiedział się w kontekście procesu inwestycyjnego, to nie jest 
proces który można zaplanować w perspektywie, czyli tak jak Pani Dyrektor 
powiedziała, czyli otrzymać zadanie w miesiącu czerwcu i do końca roku je 
zrealizować.  Dopowiedział, że ścisła współpraca z wszystkimi jednostkami, tak jak 
w przypadku BO powinny być opiniowane takie zadania i wtedy dopiero na końcu 
trafia do DRMG do samej realizacji. Wspomniał, że cała idea ze strony DRMG  
wygląda tak, że nie powinni dostawać do realizacji tylko pomysłu który pojawia się 
i jest przegłosowany przez radę dzielnicy ale tak naprawdę powinien być to proces 
inwestycyjny tak jak w przypadku BO.  

 
Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Uzupełnił wypowiedź poprzednika, jeśli chodzi o temat zadań które były 
przewidziane na ten rok to jest osobna kwestia jeśli chodzi o stanowisko GZDiZ  
i DRMG oraz Gdańskich Nieruchomości jeśli takie zadania trafiają ponieważ do tego 
przygotowywaliśmy i wiedzieliśmy że będą. Drugim wątkiem to są zadania które 
będą teraz wchodziły z odtworzeń, mowa jest o inwestycjach o których mówił Pan 
Paweł Kordowski czyli o uchwale która jest przygotowywana i ma nadzieje że 
będzie na najbliższej sesji, ale też odrębną kwestią są zadania które zostaną 
dopiero zgłoszone w ramach posiadanych środków. Te zadania są dzielone na dwa 
typy czyli takie zadania które inwestycjami nie są, mają charakter raczej bieżący  
i szybszą możliwość realizacji i takie które inwestycjami są i muszą być 
przygotowane, zaprojektowane. Wydział Projektów Inwestycyjnych jest otwarty do 
rozmów jeśli chodzi o realizowanie zadań ze środków rad dzielnic, ale słowem 
kluczem będzie czy to jest pomysł nowy czy już przedyskutowany, czy to jest 
zadanie bardziej bieżące czy to jest kwestia o charakterze inwestycyjnym. 
Traktują to jako budżet kroczący czyli realizowane są wspólnie wszystkie plany  
w tej kadencji, teraz jest możliwość łączenia środków w latach. Podsumował, że 
jest do dyspozycji rad dzielnic czyli pracują nad tym o czym wcześniej wiedzieli, 
będą pracować nad tym co teraz zostaje zgłaszane aby jak najszybciej zostało 
zgłoszone by móc nad tym pracować.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Powiedział, że jeśli chodzi o uchwałę w sprawie dodatkowych środków, projekt jest 
przygotowany, są już kontrasygnaty Pani Skarbnik, jest w podpisie u Pani Sekretarz 
i następnie trafi do podpisu Pani Prezydent a później do Biura Rady po czym trafi 
do radnych.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopytał jeszcze czy wszystkie rady dzielnic które miały te środki przeniesione 
zgłosiły takie zapotrzebowanie i czy otrzymały już szczegółowe informację co do 
losów tych projektów i co z tymi projektami które z różnych przyczyn nie będą 
mogły być zrealizowane.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
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Odpowiedział, że dokładnej wiedzy na ten temat nie ma, konsultacje 
przeprowadzała Pani Sylwia Betlej. Jedyne co może powiedzieć że patrząc na 
kwoty to nie są wszystkie rady, dokładnie to są 22 rady, niektóre mają więcej niż 
jeden projekt, ale nie są to wszystkie rady które wnioskowały o dodatkowe środki 
finansowe.  
 
Pani Sylwia Betlej – p.o. Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic 
Powiedziała, że informacje przesłała do wszystkich, ze wszystkimi projektami  
i z komentarzem co jest zaakceptowane na przyznanie dodatkowych środków a co 
jednak nie. Dopowiedziała, że wszystkie zadania zostały szczegółowo omówione  
z dyr. Dawidowskim lecz nie każdy pomysł mógł być zrealizowany z definicji 
inwestycje, gdyż część rzeczy miała charakter bieżący. Z wieloma radami 
rozmawiała i proponowała, że skoro teraz jest taki moment kiedy wiele rad i tak 
zmienia swoje uchwały budżetowe to jeżeli są szczególne wydatki na którym radom 
zależy, które miały by być z tych dodatkowych środków a być może są wolne środki 
z tego roku, to aby zrealizować te zadania w tym roku zwłaszcza jeśli chodzi  
o wydatki bieżące np. progi zwalniające, dodatkowe ławki, kosze itp. Te zadania 
można by było wykonać z bieżących środków, natomiast to co nie pójdzie na sesje 
majową, te środki z 2019 roku pozostają w rezerwie poszczególnych rad i do 
planowania tych środków można wrócić na jesieni i wspólnie znaleźć takie 
propozycje inwestycji które będzie można zrealizować. Dopowiedziała, że na 
jesieni kiedy już będzie wiadomo ile środków pozostanie radom z tego roku to 
wtedy proponuje usiąść i wspólnie z radami zastanowić się na jakie inwestycje  
w przyszłym roku te środki przeznaczyć.  
 
Pan Łukasz Świacki - przewodniczący zarządu dzielnicy Piecki – Migowo 
Powiedział, że w przypadku jego dzielnicy jest obiecane ze strony GZDiZ projekt 
koncepcyjny dla dużej inwestycji jaka jest planowana w dzielnicy i jest on bez 
kosztowy tzn. jest obiecane że zarząd to zrobi własnymi siłami, deklarował to dyr. 
Szymańskim oraz Pani kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Z racji 
pandemii nic nie ruszyło do przodu więc zadał pytanie czy gdyby znowu złożyli 
wniosek to czy by to przyspieszyło te prace. Sprecyzował, że chodzi o projekt 
koncepcyjny który byłby pierwszym krokiem do takiej bardzo ważnej dla rady 
dzielnicy inwestycji jaką jest powstanie pierwszego z prawdziwego zdarzenia parku 
rekreacyjnego.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Odpowiedziała, że porozmawia z dyr. Szymańskim i odpowie meilowo czy dział 
przestrzeni publicznej rozpoczął jakieś prace nad projektem koncepcyjnym.  
 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Powiedziała, że w nawiązaniu do rozmowy o odtwarzanych środkach jak również  
w kontekście  bieżących budżetów rad dzielnic, szczególnie w związku z tym aby 
przenosić środki miękkie na inwestycje. Dodała, że faktycznie otrzymali informacje 
które projekty zostały zaakceptowane do odtworzenia, natomiast w niektórych 
przypadkach i to między innymi w dzielnicy Wrzeszcz Dolny było uzgodnienie, 
adnotacje, że w przypadku gdyby dany projekt wymagał korekty budżetu czyli 
mówiąc kolokwialnie dorzucenia środków z bieżącego budżetu rady dzielnicy, jako 
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zarząd dzielnicy wyrazili zgodę na to zgodę, natomiast od tego jest uzależnione czy 
ten projekt zostanie w całości zrealizowany czy w ogóle będzie zrealizowany. 
Poprosiła z racji tego że bieżące budżety należy dopiąć w tym roku a nie wisieć 
cały czas na niewiadomej rezerwie tego roku, to czy jednostki które odpowiadają 
za poszczególne inwestycje np. DRMG czy GZDiZ w miarę szybko przekazały 
informację do rad dzielnic jaka kwota będzie niezbędna do uzupełnienia.  
 
Pan Bartosz Stefański -  przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Ma prośbę do Pani dyr. odnośnie środków i zadań przyszłorocznych, ponieważ na 
Osowej wstrzymano wydatki na projekty miękkie i z tego powstała dosyć spora 
rezerwa. Dopowiedział, że nie chcą ich wydawać w tym roku z racji tego że nie 
wiedzą czy w tym roku jeszcze nie powrócą do zadań miękkich, ale może zdażyć 
się tak iż te środki będą przechodziły potencjalnie na przyszły rok. W związku z tym 
zadał pytanie kiedy mogli by zacząć rozmowy odnośnie inwestycji czy zadań które 
mogli by przy pomocy tej rezerwy i ewentualnych środków z przyszłego roku 
wesprzeć.   
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Odpowiedziała, że rozmowy mogą się zacząć na koniec czerwca, w lipcu aby móc 
zastanowić się nad tym jakie zadania inwestycyjne będzie można realizować  
w przyszłym roku. Dopowiedziała, że w tej chwili trudno jest jej powiedzieć które 
z zadań które były do zrealizowania  w tym roku będą realizowane a na które 
zabraknie środków.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Poprosił o przedstawienie z perspektywy Gdańskich Nieruchomości sytuacji, czy  
w ogóle są jakieś bieżące tematy związane z inwestycjami finansowanymi przez 
rady dzielnic, chodzi o inwestycje związane z przestrzeniami publicznymi, gdyż na 
pewno jest dużo zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości komunalnych 
budynkowych. 
 
Pan Waldemar Rydlewski - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami 
Gdańskich Nieruchomości 
Przekazał informację że w jego imieniu wypowie się Pani Justyna Kleina-
Daszkiewicz. 
 
Pani Justyna Kleina-Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-
Eksploatacyjnych Gdańskich Nieruchomości  
Powiedziała, że z tych środków które były odtworzone z 2019 roku są 4 zadania  
w trakcie realizacji, są one już po postępowaniach przetargowych, dokładniej są  
w trakcie rozpoczętych prac. Z kolejnych 7 zadań które otrzymali w kwietniu, są  
w trakcie analizy przez Gdańskie Nieruchomości (GN) czy GN są w stanie część tych 
zadań wykonać w zależności czy będą one wymagały dokumentacji. Dodała, ze 
zapewne jak wszystkie inne pozostałe jednostki w zależności od tego co jeszcze 
rady dzielnic będą chciały dorzucić, każda inwestycja będzie osobno rozstrzygana. 
Dodała, że jeśli jakakolwiek inwestycja będzie wymagała dokumentacji, to jeśli nie 
otrzymają środków najpóźniej do sierpnia to nie będą w stanie tego zrealizować. 
Podsumowała, że jeżeli najpóźniej do sierpnia nie otrzymają od rad dzielnic 
odtworzonych środków na jakieś dodatkowe zadania to wtedy nie ma możliwości 
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tego zrealizowania. Dodała, że to co mają na dzień dzisiejszy to jest część już po 
przetargach, zależy jakie to są zadania, jeżeli to będą zadania które mogą w 
ramach wsparcia małych przedsiębiorstw, które w tej chwili prowadzą małymi 
postępowaniami to nie ma problemu i można wykonać na bieżąco, ale jeśli będzie 
jakaś większa inwestycja, która będzie wymagała dokumentacji to najpóźniej do 
sierpnia muszą mieć taką informację z rad dzielnic.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zaproponował by przejść do wątków bardziej ogólnych i systemowych. Powiedział, 
że już w trakcie rozmowy pojawiły się głosy dotyczące projektowania przez 
jednostki, które w zasadzie są odpowiedzialne za działania realizacyjne, 
inwestycyjne, dotychczas praktyka była taka aby działania projektowe zlecać na 
zewnątrz. Poprosił jednostki o informację  jak wygląda kierunek działań, czy może 
ze strony urzędu są jakieś instrukcje czy wewnętrznie starają się sprawy załatwiać, 
czego można się spodziewać.  

Pani Justyna Kleina-Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-
Eksploatacyjnych Gdańskich Nieruchomości  
Odpowiedziała, ze wszystko zależy od zakresu prac, które jest projektowane. 
Dodała, że jeżeli jest mowa o postawieniu ławeczki to nie wymaga, ale jeśli mowa 
o placu zabaw gdzie robi się jakieś doposażenie to niestety są przepisy budowlane 
które określają gdzie mogą powstać takie place zabaw, jaka ma być nawierzchnia. 
Dopowiedziała, że w takich sytuacjach posiłkują się firmami zewnętrznymi, gdzie 
jest gwarancja bezpieczeństwa i wiadomo że będzie wykonane rzetelne i ze sztuką 
budowlaną. Podsumowała, że większość prac wykonywanych dla rad dzielnic jest 
wykonywana na podstawie dokumentacji zlecanej na zewnątrz.  
 
Pani Anna Bobrowska - p.o. Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Powiedziała, że wiele zadań od rad dzielnic to są głownie zadania związane ze 
zmianami organizacji ruchu, takie projekty opracowują sami. Mniejsze zadanie 
ogólnie nie potrzebują dokumentacji projektowych, zaś przy większych zadaniach 
jeśli są to zadania jednobranżowe, nieduże to te czasami sobie radzą we własnym 
zakresie, przy większych zadaniach zlecają na zewnątrz.  
 

Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
Powiedział, ze dla niego takim elementem samej inwestycji jest proces. Cały 
proces rozpoczyna się od pomysłu w radzie dzielnicy, następnie trzeba to 
zweryfikować, następnie wszystkie wydziały i jednostki muszą się wypowiedzieć 
jakie są uwarunkowania i możliwości zrealizowania takiego przedsięwzięcia, potem 
następuje wykonanie dokumentacji projektowej dopiero na koniec realizacja. 
Dodał, że cały proces od pomysłu do samej realizacji może nawet trwać 2 lata. 
Dopowiedział, że takie zadanie musi być przeanalizowane przez radę dzielnicy.   
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopowiedział jeszcze do tematu dokumentacji projektowej jeden wątek,  
a mianowicie często pojawiają się dokumentacje czy opracowania koncepcyjne, 
które może nie wymagają jeszcze wszystkich uzgodnień i bardzo takich 
szczegółowych rozwiązań tylko przedstawiają jakąś wizje, zresztą takim 
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elementem są materiały przygotowywane w BRG w ramach projektu Gdańskich 
Przestrzeni Lokalnych, więc zadał pytanie czy w tym przypadkach też można liczyć 
na wsparcie jednostek mając na względzie możliwości organizacyjne czy czasowe.  
 

Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
Odpowiedział, że to już w DRMG się dzieje, takie koncepcje są wykonywane na 
etapie rozmów z przedstawicielami rad dzielnic, które ułatwiają znalezienie się  
w danej sytuacji komuś kto nie ma doświadczenia w planowaniu inwestycji.  
 

Pani Anna Rożek – członek zarządu Rady Dzielnicy Chełm 
Zapytała o środki które zostały przekazane w ramach projektów miękkich i które 
zostały już uruchomione. W przypadku jej dzielnicy pewnie nie wszystko z tych 
uruchomionych już środków zostanie wykorzystane i w związku z tym że zajęcia 
różnego typu nie odbywały się i nie będą się na razie odbywać a były środki 
przeznaczone na to na cały rok. Dopytała czy w tej sytuacji jeśli już środki na to 
zostały uruchomione to czy można jeszcze zmienić ich przeznaczenie przekazując 
je na projekty twarde. 
 

Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

Odpowiedział, że przejrzał zadania dzielnicy Chełm i część zadań jest uruchomiona 
a część nie. Jeśli są zadanie nieuruchomione czyli wniosek został złożony natomiast 
nie było zarządzenia Prezydenta Miasta mówiącego o uruchomieniu środków  
z rezerwy celowej to zawsze taki wniosek można wycofać. Poprosił o kontakt  
w następnym dniu by sprawdzić które wnioski z tej dzielnicy zostały uruchomione  
a które nie, z tego co widzi to niektóre projekty to są zajęcia, wniosek został 
złożony natomiast środki nie zostały jeszcze uruchomione i jeśli dzielnica dalej 
będzie chciała realizować te zadania to można zrobić korektę w postaci 
przesunięcia terminu.  
 

Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 
Podziękowała  za dużą otwartość, za deklaracje dotyczące pomocy radom dzielnic, 
żeby się jak najlepiej odnaleźć w tej nowej rzeczywistości finansowej, bo tak 
naprawdę planując budżety większość rad około kwartał temu, nie mogli się 
spodziewać tej sytuacji. Faktycznie tak jak zwrócił uwagę Pan  dyr. Galikowski 
tutaj jeszcze dochodzi pewna kolejna warstwa tzn. nie każdy projekt w potocznym 
rozumieniu twardy jest projektem inwestycyjnym. Dopowiedziała że pewien 
dylemat, dość zasadniczy dylemat polega na tym czy właśnie te projekty dotyczące 
np. zagospodarowania przestrzeni publicznych, projekty w rozumieniu zamierzenia 
finansowe rad dzielnic da się zrealizować właśnie w tym uproszczonym trybie tak 
jak tutaj wspomniała Pani Dyrektor ustawieniem kilku ławek, co nie wymaga 
dokumentacji, czy zostanie przekształcone to już w zadanie inwestycyjne. Dodała, 
iż zbierając te wątki ma tylko ogromną prośbę i nieśmiało ją kieruję do 
niezawodnej kierownik Sylwii Betlej, ponieważ nie wszystkie rady dzielnic 
uczestniczą w dzisiejszym posiedzeniu komisji, czy można by było przygotować 
takie pismo z informacją jakie tak naprawdę opcje rady dzielnic mają w zakresie 
modyfikacji tych budżetów, do kiedy należało by spełnić, czy zadeklarować chęć 
zmian, spełnić tutaj kryteria wynikające z procedowania środków budżetowych 
oraz gdzie ewentualnie kierować pytania jeżeli radni dzielnicy nie mają pewności 
czy mają właśnie do czynienia z zadaniem inwestycyjnym które być może lepiej by 
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było przenieść jeśli chodzi o środki na kolejny rok czy to jest jakieś zadanie 
mniejsze które udałoby się jeszcze zrealizować w tym roku. 
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic 
Powiedziała, że jest to wspólna sprawa z Panem Pawłem Kordowskim, omówi to  
i odpowiedź skieruje z taką informację do rad dzielnic do wiadomości do członków 
komisji.  
 

Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Odniosła się do wypowiedzi radnej Golędzinowskiej mówiąc że takie rozmowy 
komisyjne faktycznie powinny się odbywać na Kolegium Przewodniczących 
Zarządów ponieważ nie każdy zarząd, nie każda rada dzielnicy uczestniczy w tych 
spotkaniach Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych, a na tych spotkaniach są 
tematy zarządcze gdzie każda rada powinna to usłyszeć.  
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zapytał kiedy jest kolejne Kolegium Przewodniczących Zarządów.  
 

Pani Sylwia Betlej – p.o. kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic 

Odpowiedziała, że zaproponowali Pani Prezydent aby na początku czerwca zrobić 
to spotkanie, dlatego że chcą by to było po sesji majowej by sprawdzić jaką będą 
mieli pule dodatkowych środków.  
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Poprosił o głos dyrektora Dawidowskiego. Spytał o kontynuację takiej dobrej 
praktyki jaką były regularne spotkania z Przewodniczącymi Zarządów z radnymi 
miejskimi którzy byli zainteresowani bieżącymi postępami w sprawach 
inwestycyjnych, czy były może jakieś pomysły na temat wirtualnych spotkań ze 
względu na obecną sytuację. 
 

Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Odpowiedział, ze jeśli chodzi o pracę to starają się z obecnych względów przenieść 
na szczebel meilowy, chociaż myśli że od czerwca można by było powracać do tych 
rozmów, szczególnie jeśli chodzi o tematy związane z przyszłością. Potwierdza cały 
czas chęć rozmów, współpracy z radami dzielnic. Myśli że najbliższy czas to będzie 
czas różnych zadań nie tylko inwestycyjnych które będą się w dzielnicach 
pojawiały.   
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zadał jeszcze pytanie dotyczące zasad działania komitetu inwestycyjnego, czyli 
nowego ciała które się pojawiło w strukturach urzędu, a mianowicie jakiego 
rodzaju inwestycje, tematy się pojawiają, czy tylko bieżące plany które miały i tak 
być w tym roku zrealizowane, czy są prowadzone dyskusje dotyczące dalszych 
planów na kolejne lata.  
 
Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Odpowiedział, że 16 maja pismem Pani Prezydent zostały zamrożone wszystkie 
wydatki w mieście, w tym piśmie było również zalecenie aby wszystkie jednostki, 
wydziały pracowały ze swoimi zastępcami prezydenta merytorycznego w celu 
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przywracania wydatków, następnie było pismo z końca marca które w zakresie 
inwestycji odniosło się do sprawy w następujący sposób, Prezydent odmroziła 
następujące kategorie wydatków: zadania które są na budowie, zadania które  
w danym momencie są w projektowaniu, zadania które korzystają ze źródeł 
zewnętrznych finansowania, zadania które dotyczą BO, oraz kategoria zakupów 
niezbędnych dla funkcjonowania jednostek. Tym samym pismem Pani Prezydent 
wprowadziła komitet inwestycyjny, z Prezydentem Alanem Aleksandrowiczem na 
czele, Panią Skarbnik, z-cą Skarbnika oraz z dyr. WPI czyli Marcinem Dawidowskim 
jako Sekretarzem. Dodał, iż komitet inwestycyjny do tej pory zajął 13 stanowisk  
w różnych sprawach, następnie sukcesywne odblokowywanie zadań inwestycyjnych, 
w pierwszej kolejności odblokowania przetargów, później były tylko zadania  
w których komitet wyraża zgodę na ogłoszenie przetargu. Ogólnie komitet na dzień 
dzisiejszy dopuszcza do uruchomienia procedur przetargowych na określone 
zadania które nie zostały do tej pory żadną z tych decyzji odblokowane.  
 

Pan Łukasz Świacki - przewodniczący zarządu dzielnicy Piecki – Migowo 
Nawiązał do sztandarowego projektu z BO dzielnicy Piecki – Migowo, który zgarnął 
całe pule z 2018 i 2019 roku, on został już wzięty pod warsztat przez DRMG. 
Rozchodzi się o park w tej nowszej części dzielnicy na granicy z Jasieniem, przy 
ulicy Królewskie Wzgórze, kluczowym elementem dla wnioskodawców był skate 
park, wnioskodawcy dostali już wstępny projekt gdzie ten park został dosyć 
znacząco zredukowany, wnioskodawcy czują duże rozgoryczenie. Zadał pytanie 
skąd taka redukcja tego projektu.  
 
Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora ds. planowania i budżetu Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
Odpowiedział, iż zasada BO polega na tym że jest określony budżet dla danego 
wniosku, przy założeniu projektowania tego wniosku były nie tak szczegółowo 
określone zakresy rzeczowe i na dzień dzisiejszy na etapie dokumentacji 
projektowej ( a dokładnie uzgodnień z zakresu rzeczowego z zarządcą), trzeba 
przewidzieć przyszłościowo budżet, który będzie wynikał z tej dokumentacji 
projektowej. Dodał, że jeszcze ten projekt nie jest dokończony, jak będzie gotowy 
to powrócą do rozmów.  
 
Pani Sylwia Betlej – p.o. kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic 
Powiedziała, że budżet obywatelski raczej nie jest tematem tej komisji, ale sprawa 
ma się tak że cały czas trwają rozmowy z DRMG i wnioskodawcami, planowane jest 
spotkanie w tej sprawie.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Powiedział, że już któryś raz się mówi o tym, że w BO najpierw przed projektem 
iluś urzędników, każda komórka stwierdza że da się zrobić ten wniosek za taką 
kwotę. Dodał, że nie może być tak że kolejny wniosek zostaje okrojony skrajnie, 
wiele wniosków padło ofiarą takiej polityki, w której mieszkańcy głosują na coś  
a później się okazuje że to nie zostanie wykonane. Dopowiedział, że dla niego jeśli 
urzędnik dopuścił jakiś wniosek w danym zakresie jeśli było napisane że powinno 
być to i to, powinien być zrealizowany nawet kosztem dołożenia funduszy z innych 
środków.  
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Pani Sylwia Betlej – p.o. kierownika Referatu Partycypacji Społecznej i Rad 
Dzielnic 
Odpowiedziała, że to nie jest sytuacja że coś zostaje wyrzucone tylko kwestia jest 
taka że wymagania wnioskodawców są wyższej jakości i większy niż to się mieści  
w kosztorysie.  
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Przedstawił radę dla radnych dzielnic że warto pokusić się o to aby w swoich 
środkach znaleźć budżet na dokumentacje projektowe, później radom dzielnic  
i służbom inwestycyjnym jak również wnioskodawcom w budżecie obywatelskim 
będzie łatwiej w oszacowaniu zakres rzeczowy i środki które będą potrzebne do 
realizacji. Nawiązał jeszcze do prośby zadanej na czacie przez Panią Halinę 
Królczyk z prośbą o udostępnienie nagrania z posiedzenia komisji, mówiąc że to 
pytanie skieruje do Pani Dyrektor BRMG i jeśli wyrazi na to zgodę to takie nagranie 
zostanie przesłane.  
 
Pani Halina Królczyk - przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
W kontekście prośby o udostępnienie nagrania z posiedzenia komisji albo pilne 
sporządzenie protokołu które de facto jest czymś w rodzaju kolegium zarządów. 
Dodała, że na tym spotkaniu było bardzo wiele kluczowych informacji które warto 
by było powtórzyć w swoich radach dzielnic.  
 

 

PUNKT 2 

Podsumowanie prac komisji w zakresie postulatów do sporządzenia projektu 

nowych statutów dzielnic. 

 

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Podsumował, że do tej pory było 12 komisji, zebrało się z tego około 150 stron 
różnego rodzaju postulatów, nie ukrywa że oprócz tych wątków które były 
zgłaszane podczas prac komisji warto by było wrócić do wątków które były 
zgłaszane podczas innych prób reformowania statutów dzielnic, takie podejścia  
w ostatnich latach były dwa. Dodał iż teraz jest czas by pozbierać ten cały materiał 
i następnie przejść do przedstawienia propozycji konkretnych zmian w statutach. 
W najbliższym czasie będą radni mocno pracować nad tym aby przygotować takie 
zmiany i następnie przedstawić je radom dzielnic. Przypomniał, że projekty 
statutów są zgodne z ustawą o Samorządzie Gminnym czy Statutem Miasta 
obligatoryjnie poddane pod konsultacje społeczne więc podobnie jak to się działo  
w poprzednich latach przy podobnych próbach reform, na pewno w tym przypadku 
też to będzie w odpowiedni sposób przeprowadzone. Co to formy konsultacji to 
powiedział, że nie są one z góry określone, natomiast jest uchwała Rady Miasta 
Gdańska która ten wątek określa. Dopowiedział, że pewnie na kolejnym 
posiedzeniu kiedy będzie gotowy wstępny materiał roboczy do dalszej dyskusji to 
wspólnie w gronie komisji zostanie poświęcony temu wątkowi czas.  
 
Pan Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Zadał pytanie, odnośnie tego że od dłuższego czasu była mowa o warsztatach które 
miały rozpocząć tą całą prace, niestety do tej pory te warsztaty się nie odbyły. Czy 
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one nadal są planowane czy na zasadzie że tylko z komisji się radni będą 
posiłkować danymi które były zgłoszone.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że kwestia warsztatów jest bardzo ewoluująca, gdyż w między 
czasie podczas posiedzeń komisji wiele wątków zostało poruszonych i wiele 
postulatów dotyczących usprawnienia funkcjonowania rad dzielnic zostało 
zgłoszone i zostały one omawiane. Natomiast z takich większych rzeczy które 
wymagają szerszego spojrzenia to wspólnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego jak  
i Referatem kierowanym przez Panią Sylwię Betlej nawiązali współpracę  
z Uniwersytetem Gdańskim a dokładnie z Panią prof. Sagan, która jest wybitnym 
specjalistą w zakresie gospodarki przestrzennej, został złożony wniosek grantowy 
do Komisji Europejskiej o to aby przeprowadzić koleją edycję panelu 
obywatelskiego. Teraz jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję 
Europejską, jeżeli to się uda to najprawdopodobniej uda się przeprowadzić kolejną 
edycję panelu obywatelskiego która byłaby poświęcona stricte tematyce 
terytorialnej w ujęciu również dzielnicowym. Myśli że to będzie dobry moment aby 
w szerszym gronie porozmawiać.  
 
 

PUNKT 3 

Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że otrzymał wniosek Pani Agnieszki Bartków dotyczący dodania do 
nowych statutów spisów w formie tabeli numerów działek granicznych. Wyjaśniła to 
kroczącym podbieraniem działek z obrębu dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. 
Zaproponowała by w statutach jasno, precyzyjnie, nie w formie linii która jest 
wyznaczona na mapie tylko przez określenie działek geodezyjnych wyznaczyć gdzie 
przebiegają granice pomiędzy dzielnicami.  
 
Radna Anna Golędzinowska – członek Komisji 
Odniosła się do wniosku Agnieszki Bartków, mówiąc że można to zrobić w prostszy 
sposób niż samo wymienianie wszystkich działek. Podała przykład, można się 
przyjrzeć niedawno podejmowaną przez Radę Miasta Gdańska uchwałę o obszarach 
chronionego krajobrazu, w tym przypadku są konkretne dane geograficzne 
poszczególnych punktów wyznaczających granicę, to jest jednoznaczna informacja 
i nie ma wątpliwości interpretacyjnych.  
 
Pan Krzysztof Knitter – przewodniczący zarządu dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 
Zaproponował swoje wnioski do statutów, pierwszą sprawą są wybory i sposób 
głosowania. Dodał, że kiedyś mieszkańcy głosowali na całą radę dzielnicy, mogli 
sobie wybrać 15 radnych, w ostatnim czasie mieszkańcy wybierają osoby 
pojedyncze, jeżeli taka osoba pojedyncza jest bardzo aktywna, popularna i tak 
może nie wygrać wyborów, bo co z tego że zdobędzie bardzo wiele głosów jak 
drużyna z którą ona chce pracować nie zdobędzie takiej ilości osób i taka osoba 
przepada. Dodał, że również jest za zmniejszeniem ilości radnych. Drugi temat to 
wpływ rad dzielnic na plany zagospodarowania. Trzeci temat który poruszył to 
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spotkania komisji w aplikacji Teams, chciałby aby to był temat na dłużej z racji 
tego że każdemu jest wygodniej w tych spotkaniach uczestniczyć. Czwarty temat 
to granice, u nich na dzielnicy jest w statucie co innego a z kresek malowanych na 
mapie też wynika co innego, chodzi o park na Zboczu.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odniósł się do wątku odbywania posiedzeń w aplikacji Teams czy w inny sposób 
porozumiewania się na odległość. Jest za tym sposobem spotkań gdyż ze względów 
czasowych nie każdy jest w stanie dojechać i uczestniczyć w tych spotkaniach. 
Zapytał jeszcze poprzednika jaką miałby propozycję rozwiązania czy usprawnienia 
procesu przyjmowania planów miejscowych.  
 
Pan Krzysztof Knitter – przewodniczący zarządu dzielnicy Wzgórze Mickiewicza 
Odpowiedział, że nikt ich nie słuchał, wszystkie uwagi zostały hurtowo odrzucone. 
Uważa że każda rada dzielnicy wie najlepiej jakie budynki powinny ją otaczać.  
W ich przypadku w miejscu gdzie nie było bloków próbowano im wcisnąć bloki, był 
ogromny sprzeciw mieszkańców i to pomogło wygrać w sądzie.  
 
Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Odniósł się do tematu liczby głosów. Powiedział, że niedługo zostanie skończona 
lista postulatów aby ogólnie radni dzielnic mogli do wszystkich tematów się odnieść 
i do momentu uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska będzie można nad nimi 
dyskutować.   
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Poparł głos poprzednika odnośnie listy postulatów, jest na bieżąco przygotowywana 
w formie elektronicznej i będzie udostępniona radom dzielnic. Dopowiedział, że 
które postulaty zostaną uwzględnione przez Radę Miasta to ciężko teraz wskazać, 
ale jest przekonany że dużą część tych postulatów zostanie uwzględniona i efekt 
ostateczny będzie co najmniej satysfakcjonujący dla większości.  
 
Pan Bartosz Stefański - przewodniczący zarządu dzielnicy Osowa 
Podziękował za to że ta lista postulatów zostanie przesłana, aby móc się na zmiany 
przygotować. Kolejna sprawa to czy na warsztatach dalej będzie omawiany temat 
super dzielnic i małych dzielnic, czy będzie powrót do tego tematu czy na razie 
pozostaje ten temat gdzieś daleko w tyle by na razie wypracować ogólne zasady.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odniósł się do podziału terytorialnego mówiąc, że w dużej mierze powinno się 
bazować na opracowaniach eksperckich i warto poczekać na wyniki procedury 
grantowej, liczy na że uda się tą współpracę nawiązać w międzynarodowym 
towarzystwie oraz z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego. Preferowałby aby ten 
temat nie był zrobiony z za biurka tylko w ramach rzetelnych metod badawczych. 
Co do tematu makro dzielnic, to myśli że te postulaty które były na początku 
zgłaszane dotyczące różnych form współpracy dzielnic, współpracy terytorialnej na 
obszarze kilku dzielnic są cały czas aktualne, ciekawe i umożliwiłyby szersze 
spojrzenie w szczególności na tematykę inwestycyjną. Dopowiedział, że chyba 
większość radnych z rad dzielnic była przeciwna temu aby tworzyć jakieś formalne 
jednostki pomocnicze, które miały by być oparte na kolejnych wyborach, 
statutach, siedzibach. Dodał, że temat jest do dalszej dyskusji, ale wydaje mu się 
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że ze względów kosztowych, organizacyjnych przynajmniej w tym momencie byłaby 
to daleko idąca reforma.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Odniósł się do tematu zmniejszenia ilości radnych, to powiedział że statuty mają 
bezpośrednie przełożenie jeśli chodzi o ustawę o samorządzie gminnym, gdzie  
w §17 ust. 1 jest mowa o tym że w gminach do 20 tyś mieszkańców jest 15 radnych, 
powyżej 20 tyś mieszkańców jest 21 radnych.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopowiedział, ze ten temat też był omawiany podczas jednej z komisji. 
Wspomniał, że oczywiście można tworzyć tzw. nienazwane jednostki pomocnicze  
i wtedy pokusić się o korektę tej podanej liczny radnych, chociaż jeszcze nigdzie  
w Polsce nikt tego nie ćwiczył i nie wiadomo jak nadzór by na to zareagował.  
 
Pan Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Zadał pytanie dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, jak to zostało przez komisję 
przetrawione, nie chciałby aby doszło do sytuacji że mieszkańcy będą mogli do rad 
dzielnic wnosić  jakieś inicjatywy uchwałodawcze a rada dzielnicy już do Rady 
Miasta nie będzie mogła nic wnieść. Dodał, że również była zgłaszana sprawa 
jednoczesności wyborów do rady dzielnicy i do Rady Miasta Gdańska oraz 
zlikwidowania progów frekwencyjnych, czy coś w tym temacie zostało ustalone. 
Kolejne pytanie to kwestia czy komisja widzi gdzieś miejsce na uzgadnianie nie 
tylko na opiniowanie dla rad dzielnic chociażby przy realizacji ze środków rad 
dzielnic jakiś projektów inwestycyjnych, aby nie można było zmienić tego projektu.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że komisja w swoim gronie tego nie dyskutowała. Komisja przyjęła 
taką metodę iż najpierw chciała wysłuchać wszystkich postulatów a następnie po 
ich zebraniu będą omawiane poszczególne wątki.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Zgłosiła się z prośbą aby punkt wolne wnioski nie przerodził się w litanię postulatów 
do statutów. Jak będzie przygotowana wersja zbiorcza tego co do tej pory było 
omawiane na komisji, to wtedy na spokojnie będzie można rozważać już które 
warianty będą mogły wejść do statutu.   
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Chciał zapytać czy coś wiadomo o procesie przygotowania prezentacji stron 
dzielnicowych na portalu gdańsk.pl. myśli że jest to ważna sprawa bo zwiększyło by 
to rozpoznawalność, była też mowa aby poszczególne wydziały urzędu tam 
komunikowały tam swoje plany dotyczące inwestycji, imprez w ramach 
poszczególnych dzielnic. 
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedział, że gdańsk.pl jest na etapie projektowania, w czerwcu przedstawi 
swój projekt. 
 
Pani Elżbieta Woroniecka – przewodnicząca Rady dzielnicy Śródmieście 
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Powiedziała, że są po pierwszej sesji online, jest bardzo zadowolona takim 
sposobem prowadzenia obrad. Taki sposób umożliwił uczestnictwo osobom które są 
np. na zwolnieniach i nie mogłyby uczestniczyć normalnie. Zapytała czy jest taka 
możliwość po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią na uczestnictwo osób  
w spotkaniu online.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Wspomniał, że również się zastanawiał nad tym tematem czy poza okresem 
epidemicznym nie można by tego na stałe wprowadzić, z racji ułatwienia dla wielu 
osób.  
 
Pan Paweł Kordowski – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
Wyjaśnił że głosowanie zdalne wprowadziła to ustawa covid-19 dla rad gmin, 
później dla jednostek pomocniczych na okres epidemii. Aby wprowadzić to 
narzędzie na stałe to wymaga zmiany uchwały o samorządzie gminnym a w ślad za 
tym statutu. Dopowiedział, że jest to narzędzie dobre, w wielu przypadkach się 
sprawdza tylko nie można tego zmienić na poziomie gminy a ogólnokrajowym.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Dopowiedział tylko do wypowiedzi poprzednika, że dopóki nie zmodyfikuje się 
statutów i ustawa nie pozwoli to dyskusja nie ma racji bytu.   
 
Pan Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Również w tym temacie się wypowiedział, że przy jednostkach Pan Mecenas i Urząd 
Miasta podkreślali że jest to co radni miejscy ustalą, więc jeżeli radni miasta 
ustalili by możliwość zdalnego bądź mieszanego obradowania to myśli że nie było 
by przeciwwskazań. Zgłosił również kwestię aby rozważyć przez miasto 
sfinansowania przewodniczącym zarządów kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego albo zapewnienie pewnych procedur aby zdalnie nie musząc 
jeździć do urzędu dostarczać pism.  
 
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. 
18:15. 
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