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BRMG. 0012.38.2020. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 18-3/2020
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 23 kwietnia 2020r.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie
15:00 za
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.

pośrednictwem

środków

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, wszyscy członkowie Komisji obecni. Na stan 6
(sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 ( sześciu ), czyli było quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Obecność, została stwierdzona poprzez wywołanie przez przewodniczącego każdego z
osobna członka Komisji i potwierdzenia swojej obecności.
Obecność została
odnotowana na liście obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu.
Lista osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 18 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Poddał pod głosowanie projekt porządku obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie, 6
głosami za. Głosowanie - załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywołanie przez przewodniczącego
każdego z osobna członka Komisji i zapytania, czy jest za tak zaproponowanym porządkiem
obrad.

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał, jakie wpłynęły do Komisji po ustaleniu niniejszego
porządku obrad.
Przedstawiają: przedstawiciele wnioskodawcy
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2019 w
zakresie działania Komisji:
Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska


Skarbnik Miasta Gdańska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
wprowadzenie.

Wydziały - Dyrektorzy
1) Biuro Rady Miasta Gdańska,
2) Wydział Spraw Obywatelskich,
3) Wydział Komunikacji,
4) Wydział Infrastruktury

-

2
5) Wydział Kadr i Organizacji,
6) Biuro Prezydenta,
7) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w Gdańsku.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencje 2020- 2023.
Wnioskodawca : Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1
Opiniowanie projektów uchwał, jakie wpłynęły do Komisji po ustaleniu niniejszego
porządku obrad
Do punktu 1 nie wpłynął żaden projekt uchwały.

PUNKT 2
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2019 w
zakresie działania Komisji:
 Skarbnik Miasta Gdańska - wprowadzenie
Wydziały - Dyrektorzy
1. Biuro Rady Miasta Gdańska,
2. Wydział Spraw Obywatelskich,
3. Wydział Komunikacji,
4. Wydział Infrastruktury
5. Wydział Kadr i Organizacji,
6. Biuro Prezydenta,
7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w Gdańsku.
8.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła wykonanie budżetu Miasta
Gdańska za rok 2019, co zawarte jest w załączniku Nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, że czy inwestycje otrzymaliśmy 100 mln zł mniej, czy ceny wykonawców były
niższe.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Odpowiedziała, że to nie tak. Jeśli chodzi o dochody inwestycyjne z Unii Europejskiej to
mechanizm wygląda w ten sposób, że najpierw wydajemy pieniądze a później na podstawie
wniosków dostajemy refundacje. Czyli najpierw wydajemy pieniądze a później odzyskujemy
je z Unii europejskiej na podstawie złożonych i zapłaconych faktur. Co do zasady, w
pierwszych latach najpierw wydajemy pieniądze, a w kolejnych klatach zaczynają wracać.
Bardzo dużo dochodów wraca jeszcze w tym samym roku. Jeśli zapłacimy faktury do września
to odzyskujemy pieniądze w danym roku. Tych, których nie odzyskamy stanowią planowane
dochody lat przyszłych. Tak jak zauważył radny, wydatki i dochody były mniejsze to
oznacza, że części dochodów nie zrealizowano, ponieważ nie były poniesione wydatki i nie
było faktur na podstawie których moglibyśmy złożyć o refundację. Zaplanowane środki to
są dochody wynikające z podpisanych umów. Stąd te odzyskane dochody w zeszłym roku
zostały uwidocznione w tym lub przyszłym roku, co zostało korygowane uchwałą WPF i
zmianą w budżecie tegorocznym na marcowej sesji br.
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Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Poprosił o przesłanie Komisji przedstawianej prezentacji z wykonania budżetu. Zapytał, z
czego wynika niewykonanie budżetu w paragrafie wychowanie i oświata. Powiedział, że
zarządzanie i wykonanie zadań budżetu obywatelskiego to karkołomne zadanie. Czy nie
należy spodziewać się, że co roku wykonanie tego budżetu będzie niewielkie.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Powiedziała, że jeśli chodzi o wydatki na oświatę i wychowanie, to w wartościach ogółem
są również wydatki inwestycyjne i może w nich ukrywać się niewykonanie wydatków
inwestycyjnych, a w tych kategoriach są też projekty unijne. W związku z tym wszystkie
pieniądze, które nie zostały wydatkowane, majątkowe zostały odtworzone w tegorocznym
budżecie na sesji marcowej. Dodała, że wydatki bieżące realizowane są niemal w 100%.
Powiedziała, że jeśli chodzi o budżet obywatelski to ma on taką specyfikę, że projekty
inwestycyjne realizowane są w trybie dwuletnim. Jak było widać w tabeli, wydatki budżetu
obywatelskiego zostały podzielone na dwie części: wydatki z roku 2019 i z roku 2018.
Wydatki z roku 2018 zostały w większości zrealizowane, i jak widać ten drugi rok realizacji
był rokiem kluczowym, w którym ponoszono największe wydatki. Jeśli z kolei chodzi o
budżet z 2019 roku to niewielkie jego wykonanie było związane z tym, że projekty
inwestycyjne, które stanowią większość budżetu obywatelskiego
były w fazie
przygotowawczej, wydatki były ponoszone głównie na opracowanie dokumentacji
technicznej. Prostsze zadania udawało się realizować w roku bieżącym, budżetowym.
Dodała, że z każdym rokiem budżet obywatelski będzie rósł co do wydatków. Budżet
obywatelski w Gdańsku został tak skonstruowany, bo proces inwestycyjny ma to do tego, że
w przypadku kiedy mamy do czynienia z budową, to obowiązują nas takie same procedury
i przepisy jak przy dużych inwestycjach. W ubiegłym roku były duże problemy z pozyskaniem
wykonawców. Obecny rok jest zupełnie inny i w kwestii realizacji procesów inwestycyjnych
o 30% wzrosła liczba ofert składanych w przetargach, które mieszczą się w kosztorysach,
lub niższe. Dlatego jest możliwość szybszego realizowania inwestycji i zgodnie z
kosztorysami, co w poprzednich latach nie zawsze się udawało.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał, czy kwoty, które nie zostały wykonanie na oświatę i wychowanie, politykę społeczną
przejdą na kolejny rok, czy zostaną rozpisane na inne wydatki.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Odpowiedziała, że już przeszły i pojawiły się w korekcie budżetu i WPF, która była uchwalana
w marcu.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zapytał, czy są pytania do tej części budżetu.
Pytań nie było, w związku z tym Komisja przeszła do omawiania wykonania budżetu
poszczególnych Wydziałów i Biur.
Biuro Rady Miasta Gdańska
Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska
Referują wykonanie budżetu Biura za rok 2019 powiedziała, że plan na 2019r. wyniósł
2.081.803 zł, a wykonanie 1.923.276 zł, co stanowi 92% planu. W 97,27% zrealizowany
został plan jednostek pomocniczych. Różnice w wykonaniu zadań własnych wynikają z
tytułu absencji radnych na sesji i komisjach oraz z nieprzyznania w roku ubiegłym tytułu
Honorowego Obywatelska Gdańska.
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Wydział Spraw Obywatelskich
Pan Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Powiedział, że budżet Wydziału został zrealizowany prawie w 80%. Główne elementy
wydatków Wydziału to wysyłka korespondencji. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem
wynika z tego, że co roku Poczta Polska podnosi ceny, a należy zabezpieczyć środki na te
wysyłki, a z kolei w ciągu roku są apele do wydziałów o minimalizowanie liczby wysyłanej
korespondencji. Kolejne pozycje w budżecie - wydatki to doręczanie decyzji podatkowych
przez pracowników Urzędu. Taka forma doręczania decyzji podatkowych odbywa się już
12 rok i łącznie zaoszczędzono prawie 2,5 mln zł, a w roku 2019 dzięki tej akcji
zaoszczędzono prawie 415 tys. zł. W roku ubiegłym była również akcja doręczania
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowego w prawo własności i w ten
sposób doręczono niemal 11 tysięcy zaświadczeń, co przyniosło ok. 40 tys. zł. oszczędności.
Kolejna składowa budżetu to wydatki związane z funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum
Kontaktu – usługa sms wysyłanych do obywateli potwierdzająca różnego rodzaju zgłoszenia
i utrzymanie telefonu na potrzeby kontaktu z mieszkańcami wykonano w 35% . Plan zakładał
wydatki na poziomie 20 tys. zł, wydatkowano 7 tys. zł.
Zaplanowane były również dodatkowe prace związane z rejestracja mieszkańców, ale z
uwagi na liczne wybory w ubiegłym roku nie byli w stanie zrealizować tego zadania i
odłożono jest na rok 2020.
Kolejna zaplanowana pozycja w budżecie to 15 tys. zł to opłaty notarialne i
przedstawicielstwa w sądach. Wykonano to w 42%.
Pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Wydziału Komunikacji.
Pan Grzegorz Bystry – Dyrektor Wydziału Komunikacji
Powiedział, że budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą z
zakresie praw jazdy, w zakresie rejestracji pojazdów, w zakresie udzielania licencji,
transportu drogowego, stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców.
Dochody to kwota 12.397 tys. zł co stanowi 113 % planu.
Wydatki – plan 6.053 tys. zł a wykonanie 5.034 tys. zł., co stanowi 83 % planu. Wpływ na
niewykonanie planu ma to, że od marca 2019r. nie dokonuje się wymiany praw jazdy z uwagi
na zmianę adresu.
Pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Wydziału Infrastruktury.
Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu
Miejskiego. W 2029 r. wykonano dochody w kwocie 816.565 zł, co stanowi 165,51% planu.
Wydatki wyniosły 16.670 tys. zł , co stanowiło 96,05%.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, jak zaawansowany jest proces zakupu zapowiadanych rzutników multimedialnych
dla rad dzielnic.
Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Wystąpiono do wszystkich rad, 20 z nich zgłosiło się. Środki na ich zakup są zabezpieczone i
zakupy będą realizowane.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zadanie „utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego”, na co
przewidywano 12 mln zł, a wykonano na 9 mln zł, tj. 77,5%. Zapytał, z czym takie wykonanie
jest związane?

5
Pani Alicja Opała - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Powiedziała, że infrastruktura teleinformatyczna jest w zakresie Biura Informatyki.
Wyjaśniła, że Wydział Infrastruktury zajmuje się utrzymaniem obiektów sensie budynki,
wyposażenie, utrzymanie rad dzielnic.
Więcej pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Wydziału Kadr
i Organizacji.
Pani Karolina Kucharska – p.o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji
Powiedziała, że budżet Wydziału to dochody i wydatki związane przede wszystkim z obsługą
kadrowo- płacową, rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną Urzędu. Dochody wykonano w wysokości
10.144 tys. zł. i są to przede wszystkim dotacje otrzymane na wynagrodzenia pracowników
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje na prowadzenie
rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów oraz wpływy w wysokości 39 tys. zł na
rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
Wydatki w roku ubiegłym wykonano na poziomie 99% w wysokości 107.583.060 zł
obejmowały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
w tym zadania własne i zlecone, tj.101.631.910 zł., wydatki na aktualizację rejestru
wyborców, na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów. Budżet Wydziału składa się
również z wydatków bieżących takich jak obowiązkowych odpisów na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, odprawy emerytalne, szkolenia, delegacje, badania lekarskie kwota 2.619 tys. zł. oraz wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z odpadami
komunalnymi. Średnia płaca w Urzędzie za 2019 rok wyniosła 4.576 zł.
Pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Biura Prezydenta.
Pani Anna Zbierska - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta
Poinformowała, że na 2019 r. zaplanowana była kwota 23.043 tys. zł., wykonano 20.090
tys. zł, co stanowi 87,2% planu. Budżet ten został połączony z Biura Prezydenta ds.
Komunikacji i Marki Miasta i Kancelarii Prezydenta, stąd rozległy zakres działań.
Oszczędności wynikały przede wszystkim z przeprowadzanych dość korzystnie przetargów.
Pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wyjaśniła, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ma swoim budżecie
budżet Straży Pożarnej i budżet Straży Miejskiej. W całości stanowi to 55 mln zł i wykonany
na poziomie 99,3 % . Z tego:
Zadania zlecone: kwalifikacje wojskowe i straż pożarna 26 mln zł - wykonanie 100%.
Budżet dla Miasta – 29 mln zł, z czego Straż Miejska 26 mln zł. Środki zaplanowane w
wysokości 3 mln zł wykonany w wysokości 89% a środki wydatkowane były między innymi
na wsparcie policji, OSP, obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.
Dochody z kolei zaplanowane były w wysokości 29.641 tys. zł. a wykonane w wysokości
30.433 tys. zł, co stanowi 102,67 planu. W kwocie tej zadania zlecone wykonano na kwotę
26.633 tys. zł - a zadania własne gminy na kwotę 3.800 tys. zł.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedział, że wydatki Straży Miejskiej zaplanowane były na 26.266.528 zł, a zrealizowane
zostały na poziomie 99,89%.
Dochody zaplanowano w wysokości 1.745.500 zł zrealizowano na poziomie 2.447.877 zł, tj.
140% planu.
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Pan Patryk Punsewicz – główny księgowy SM
Wyjaśnił, że głównym źródłem dochodów Straży Miejskiej w Gdańsku były wpływy z
mandatów karnych – 2.297.847 zł., co stanowi 136,55% planu. Kolejne wpływy to z tytułu
opłat i kosztów sądowych 2.390 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat
komorniczych oraz kosztów upomnień – 58 tys. zł, pozostałe wpłaty 5.800 zł.
W 2019 roku sprzedano siedem samochodów specjalistycznych za kwotę 70.652 zł.
Powiedział, że główną pozycją po stronie wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi –
22.710.198 zł. Inne wydatki to między innymi zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa,
umundurowanie, części zamienne do samochodów, wydatki na media. W usługach
największą pozycja są usługi pocztowe. Zakupu inwestycyjne w 2019r. stanowiły 528.410 zł,
co stanowiło 99,70%
planu. Za kwotę tą dokonano zakupu
pięciu samochodów
specjalistycznych ( na wymianę) oraz dwa skutery.
Radny Roman Plewa - członek Komisji
Zapytał o konserwację i czyszczenie kamer wizyjnych i jaka jest sprawność tych kamer, ile
z tych klamer wyłączono i z jakiego powodu. Ile potrzeba środków, aby one sprawnie
działały.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Odpowiedziała, że niektóre kamery są już tak wyeksploatowane i nie da ich naprawić w
prosty sposób i wymienić kamerę za kamerę, ale wymagają pewnego procesu. Jest robiona
pełna analiza. Nie potrafi w tej chwili powiedzieć, które kamery nie działają i z jakiej
przyczyny. W większości kamery odtwarzane są na nowe. Na koniec grudnia 2019
wymieniono 19 kamer obrotowych na nowe. Czasami okazuje się, że wyposażenia studia
nie jest w stanie zapewnić dobrej jakości kamerze o bardzo wysokich parametrach,
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie
pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu
Miasta Gdańska za 2019r.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez:
 Panią Izabele Kuś - Skarbnika Miasta Gdańska
 Panią Wiolettę Krewniak - Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska
 Pana Tomasza Filipowicza – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
 Pana Grzegorza Bystrego - Dyrektora Wydziału Komunikacji
 Pana Piotra Spyrę – Dyrektora Wydziału Infrastruktury
 Panię Karolinę Kucharską – Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji
 Pana Annę Zbierską - Zastępcę Dyrektora Kancelarii Prezydenta,
 Panią Joannę Pińską – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
 Pana Leszka Walczaka – Komendanta Straży Miejskiego w Gdańsku
 Pana Patryka Punsewicza – Głównego Księgowego Straży Miejskiej w Gdańsku
- 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”– pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2019 w zakresie
działania Komisji. Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez
przewodniczącego Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za
pozytywnym zaopiniowaniem, czy przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Opini Nr 17-3/60-4/2020.
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PUNKT 3
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020- 2023.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Przypomniał, że Rada Miasta Gdańska na
sesji w lutym br. przyjęła uchwałę o
przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Z wnioskiem
o dodatkowy wybór 40 łaników wystąpił Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. W związku z
tym należy zastosować taką samą procedurę jak przy wyborze ławników na nową kadencję
i dokonać wyboru Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
Zaproponowano Zespół w osobach Katarzyna Czerniewska, Cezary Śpiewak-Dowbor i
Kazimierz Koralewski. Zespół ten przedstawi Radzie Miasta Gdańska najpóźniej na sesji w
dniu 30 czerwca 2020r. opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego
w Gdańsku
Pytań nie było, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję 2020-2023.
USTALENIA KOMISJI

Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za - przyjęła projekt uchwały w sprawie w
sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję 20202023.
Projekt uchwały ( druk nr 595) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez przewodniczącego
Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za przyjęciem projektu
uchwały w przedstawionym brzmieniu i skierowaniu go pod obrady na najbliższą sesję Rady.
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Poinformował, że do Komisji wpłynęły pisma, które również droga elektroniczną otrzymali
członkowie Komisji.
1. Biuletyn Informacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2019 – a/a.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok – a/a.
3. Pismo mieszkańców podwórka Długa-Piwna-Tkacka-Lektykarska z dnia 2.04.2020r.
Przewodniczący zastanawia się co, Komisja powinna z tym zrobić.
Radny Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji
Zdaniem radnego pismo to nie trafiło pod właściwy adres. Komisja nie będzie zastępować
ani policji, ani sądu, ani straży miejskiej. Komisja pismo to może przyjąć informacyjnie i
pilnować, jak sprawa ta zostanie załatwiona.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zastanawia się, czy to pismo nie jest wysłane w ślad wcześniejszego pisma mieszkańców
ul. Tkackiej i Długiej, gdzie podnoszono uciążliwą działalność lokalu „Music Club Tkacka” .
Pismo to zostało skierowane do Prezydenta Miasta, po czym podjęto działania wyjaśniające.
Radny Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji
Powiedział, że kwestia działalności klubu nie należy do Komisji.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Przypomniał, że w dzisiaj omawianym piśmie podano, że w sprawie tej powiadomiono
prokuraturę i policję. Uważa, że Komisja otrzymała informacyjnie to pismo i Komisja nie
powinna tym dalej się zajmować. Powinna tym zająć się policja i prokuratura, jeżeli takie
zgłoszenie nastąpiło. Zdaniem Przewodniczącego, Komisja powinna zobaczyć jak wydawane
są pozwolenia, jakie warunki muszą spełniać i jak funkcjonują te lokale.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zdaniem jego, w tej konkretnej sprawie, przyjmujemy tą informację do wiadomości bez
dalszego biegu sprawy.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że Komisja pozostawia to bez dalszego biegu, a jeżeli będą jakieś dalsze
działania to będzie miała na względzie ten przypadek.
Komisja nie zgłosiła uwag do takiego załatwienia sprawy.
4. Odwołanie Przewodniczącego Rady dzielnicy Strzyża (wpłynęło do BRMG 22.04.2020r)
do Zarządzeń nr 475/20, 476/20 i 477/29 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12
kwietnia 2020r.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że z uwagi na to, że pismo wpłynęło dopiero wczoraj i nikt się z nim nie
zapoznał, to proponuje, aby zająć się nim na kolejnym posiedzeniu, a wcześniej
;powyjaśniać wszystkie kwestie w nim zawarte. Odwołania rad dzielnic od zarządzeń
rozpatrywane są przez radę miasta uchwałą.
Radny Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji
Powiedział, że obradowanie i procedowanie jest dzisiaj dosyć trudne. Dodał, że nie zna
szczegółów jak to wyglądało w radzie dzielnicy Strzyża, zna tylko odpowiedź pani
Prezydenta oraz to odwołanie. Zdaniem radnego, mimo wszystko należałoby to uznać pod
warunkiem, że członkowie rady dzielnicy zgodzili się na taki sposób procedowania, jaki
został opisany w odwołaniu. Ale tego niestety nie wiemy. Gdyby był ślad że radni dzielnicy
się na taki sposób procedowania zgodzili, to w tych ekstremalnych warunkach jakie mamy,
należałoby to uznać.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Wyjaśnił, że jeśli takie odwołanie wpłynęło, to musimy go rozpatrzyć. Poproszę o opinie
prawną w tej sprawie.
Pan Paweł Kordowski - starszy inspektor w Biurze Rady Miasta Gdańska
Wyjaśnił, że ustawodawca nie przewidział, żeby jednostki pomocnicze mogły odbywać sesje
zdalne za pomocą środków telełączności. Dopiero w ustawie z 18 kwietnia br. taka
możliwość się pojawiła. Dodał, że Rada Dzielnicy Strzyża sygnalizowała, że będzie robiła
sesję zdalnie. Powiedziano, że nie jest to zgodne z literą prawa, ale taka sesja się odbyła,
gdzie zostały podjęte trzy uchwały – sprawozdanie, ale i uchwała budżetowa. W związku z
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tym, później mogłoby dojść do sytuacji, że pieniądze wydatkowane
prawa.

były z naruszeniem

Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, czyli zachodzi niebezpieczeństwo, że jest to naruszenie prawa.
Pan Paweł Kordowski - starszy inspektor w Biurze Rady Miasta Gdańska
Tak. Od 18 kwietnia br. ustawodawca daje możliwość zwołania zdalnych sesji dla jednostek
pomocniczych.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zastanawia się, czy w związku z tym rada dzielnicy nie powinna powtórzyć tego głosowania,
tym bardziej, że chodzi tutaj o budżet.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że od początku sygnalizował, że może być taki problem. Rozumie, że rada
dzielnicy zdecydowała się na wniesienie odwołania, ale również uważa, że dla
bezpieczeństwa samej rady dzielnicy warto powtórzyć to głosowanie, zwłaszcza kiedy nowa
ustawa umożliwia zdalne przeprowadzanie sesji i chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby
te uchwały podjąć.
Pan Paweł Kordowski - starszy inspektor w Biurze Rady Miasta Gdańska
Dodał, że przy odwołaniu musi być stanowisko rady dzielnicy, która takie odwołanie wnosi.
To nie jest indywidualne stanowisko przewodniczącego rady dzielnicy. Rada powinna podjąć
uchwałę w tym zakresie.
Zastanawia się, czy Rada Dzielnicy chce się odwołać. Zakładając, że Rada Dzielnicy Strzyża
podejmie uchwałę w trybie zdalnym, a z kolei, jeżeli będzie odwołanie i Rada Miasta Gdańska
uzna, że zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska jest podjęte w sposób niewłaściwy, to w
obiegu prawnym będą dwie uchwały budżetowe.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Stwierdził, że zasięgnie opinii prawnej i temat powróci na następne posiedzenie Komisji.
Radny Roman Plewa – członek Komisji
Zasugerował, aby Zarządowi Dzielnicy Strzyża i przewodniczącemu Rady zaproponować
najsensowniejsze rozwiązanie. Możliwość zdalnego przeprowadzenia sesji rad dzielnic
weszło od soboty i aby powtórzyli to samo.
Przewodniczący Komisji odczytał listę obecności, wszyscy potwierdzili swoją obecność.
Więcej tematów nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący stwierdził wyczerpanie
porządku obrad , odczytał listę obecności, wszyscy potwierdzili swoją obecność i zakończył
posiedzenie – godz. 16:30.
Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/Bogdan Oleszek
Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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