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BRMG. 0012.60.2020. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 20-5/2020
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 18 czerwca 2020r.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie
15:30 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 na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 20 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Dodał, że do punktu 1 wpłynęły 3 projekty uchwał:
Punkt 1.1 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska - druk nr 672.
Punkt 1.2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok
– druk nr 673,
Punkt 1.3 Omówienie raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019r. w zakresie działania
Komisji i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta Gdańska wotum zaufania - druk nr 678
Ponadto zaproponował wprowadzić nowy punkt 4 pt. przyjęcie projektu uchwały w sprawie
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.
Planowany punt 4 stanowić będzie punkt 4.1.
Projekty te omówi przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję 2020-2023 - radny
Cezary Śpiewak-Dowbor
Za zmianą punktu 4 tj. wprowadzenie nowego projektu uchwały Komisja opowiedziała się
jednogłośnie – 6 głosami za. Głosowanie to zawarte jest w załączniku nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Następnie Przewodnicząc Komisji poddał po głosowanie zmieniony porządek posiedzenia,
który Komisja przyjęła jednogłośnie, 6 głosami za. Głosowanie - załącznik Nr 5 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:
1.1 Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 672.
1.2 Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673.
1.3 Omówienie raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019r. w zakresie działania Komisji
i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Gdańska wotum zaufania - druk nr 678.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji
w 2021 roku Europejskiego Jambooree Skautowego 2020 - druk nr 656.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gmina Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy w sprawie wykonania zadania
publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Sektora I Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów
wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr 659.
4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu
zgłoszeń kandydatów na ławników.
4.1 Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzupełniających wyborów
ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 – 2023.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 672.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 czerwca 2020r. BRMG-S.0006.205.2020.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez panią Jolantę Ostaszewską–
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 6 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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.
Opinia 20-5/65-9/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.205.2020

PUNKT 1.2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 czerwca 2020r. BRMG-S.0006.206.2020.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez panią Jolantę Ostaszewską–
Dyrektor Wydziały Budżetu Miasta i Podatków, jednogłośnie – 6 głosami „za” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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 7 do niniejszego protokołu.
Opinia 20-5/66-10/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.206.2020

PUNKT 1.3
Omówienie raportu o stanie Miasta Gdańska za 2019r. w zakresie działania Komisji
i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Gdańska wotum zaufania - druk nr 678.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 czerwca 2020r. BRMG-S.0006.211.2020.
Przedmiotowy temat i projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Pan Robert
Wójcik – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej.
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Powiedział między innymi, że Raport o stanie Miasta publikowany jest po raz drugi. Jest on
podsumowaniem działalności Prezydenta Miasta w poprzednim roku kalendarzowym. Raport
poddawany jest debacie w sesji absolutoryjnej i mogą w niej uczestniczyć mieszkańcy,
maksymalnie 15 osób, którzy zbiorą po 50 podpisów i zgłosić się najpóźniej dzień przed
planowaną sesją. Po debacie Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania
dla Prezydenta Miasta.
Raport przedstawia informacje na temat miasta, inwestycji, projektów i wydarzeń jakie
miały miejsce w ubiegłym roku. Składa się z czterech rozdziałów wprowadzających: ogólna
charakterystyka miasta, główne cechy demograficzne, budżet miasta oraz organizacja i
zarzadzanie miastem. Dalej następuje dziesięć rozdziałów, które opisują główne kierunki
strategicznego rozwoju miasta, w tym dziewięć rozdziałów, które nawiązują wprost do
programów operacyjnych i jeden rozdział nowy dotyczący zagadnień horyzontalnych, czyli
wspólnych dla wielu programów operacyjnych. Są to takie zagadnienia jak równe szanse,
rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko czy smartcity.
Zgodnie z wymogiem ustawowym, raport zawiera także sprawozdanie z realizacji budżetu
obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii oraz sprawozdanie
z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.
Raport – informacje z zakresu działalności Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. O radach
dzielnic jest informacja w rozdziale „ Integracja społeczna i aktywność obywatelska”. W
2019 r. przeprowadzone zostały wybory do wszystkich rad dzielnic. Wprowadzone zostały
nowe stawki – środki pieniężne na jednego mieszkańca, dzięki czemu rady dysponuję
znacznie większymi środkami finansowymi niż w latach poprzednich. W 2019 roku rady
dzielnic złożyły wnioski o sfinansowanie 776 projektów na łączną kwotę 4,3 mln z, tj. o 2,5
mln zł więcej niż w 2018r. odbyły się cztery posiedzenia kolegium przewodniczących
zarządów dzielnic, dwa spotkania Miejskiego Zespołu ds. Współpracy z radami dzielnic oraz
spotkanie plenarne z Prezydentem Gdańska.
Kolejny temat będący w zakresie działania tej Komisji to współpraca z organizacjami
pozarządowymi. Główne kierunki tej współpracy wyznacza wieloletni Program Współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, która odbywała się w 29 obszarach.
Dalej powiedział, że w raporcie powiedziano jak wspierana jest działalność organizacji
pozarządowych.
Powiedział, że ważnym tematem jest również bezpieczeństwo, który omówiony jest w
zagadnieniach horyzontalnych. W 2019r. przyjęty został Miejski program zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 2020- 2021.
Ważne jest również bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, rozwijana jest infrastruktura
przeciwpowodziowa, powstał kolejny zbiornik retencyjny, łącznie jest ich już 53.
Inne działania są związane ze zwiększaniem mikroretencji, ze zmianą klimatu,
pojawieniem się kolejnych defibratorów w przestrzeni miejskiej. Realizowany jest również
program bezpieczeństwa ekonomicznego, tj. wsparcie osób zadłużonych.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał, kto nadzoruje czy realizuje program walki z zadłużeniem.
Pan Robert Wójcik – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej.
Wydział Rozwoju Społecznego jest wiodący, do tego dochodzi długa lista realizatorów i
instytucji partnerskich.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Powiedział, że Raport jest obszerny z czym wszyscy mogą się zapoznać, ale dzisiaj
omawiano tylko działania będące w zakresie działania tej Komisji i w tym zakresie Komisja
opiniuje ten Raport.
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Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez pana Roberta Wójcika –
Wydział Polityki Gospodarczej – 4 głosami „za”, 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta wotum zaufania zawarty w druku nr 678.
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 8 do niniejszego protokołu.
Opinia 20-5/67-11 /2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.211.2020

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji
w 2021 roku Europejskiego Jambooree Skautowego 2020 - druk nr 656.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 czerwca 2020r. BRMG-S.0006.189.2020.
Przedmiotowy temat i projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Pan Łukasz
Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania
Kryzysowego
Dodał, że cały czas monitorowana jest sytuacja z COVID-em i nie wiedzą w jakim kierunku
to się rozwinie, więc decyzja o przełożeniu tej imprezy na przyszły rok jest jak najbardziej
uzasadniona. Ma nadzieję, że sytuacja w przyszłym
roku pozwoli to wydarzenie
zorganizować.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez pana Łukasza Kłosa –
Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, jednogłośnie – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
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 9 do niniejszego protokołu.
Opinia 20-5/68-12 /2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.189.2020
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PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gmina Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy w sprawie wykonania zadania
publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Sektora I Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów
wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr 659.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 czerwca 2020r. BRMG-S.0006.192.2020.
Przedmiotowy temat i projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła pani Olga
Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zapytał, jak na dzisiaj wygląda sprawa spalarni?
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Powiedział, że już posiadają ostateczne pozwolenie na budowę, nie ma skargi na decyzję
wojewody, więc oficjalnie rozpoczęto budowę. Polecenie rozpoczęcia robót wydano 6 maja
br. W tej chwili trwają prace badawcze i odgazowujące tereny pod inwestycje, a za chwilę
zaczną się prace ziemne. Wszystko idzie zgodnie z planem. Powiedział, że na pewno nie
będą szkodzić mieszkańcom Gdańska tą inwestycją. Dodał również, że mają
przeświadczenie, że jak domkną system gospodarki odpadami w naszym województwie to na
pewno jakość życia wzrośnie.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dodała, że na pewno będzie dużo większa stabilność, jeżeli chodzi o stawki pobierane od
mieszkańców. Dają sobie bardzo duży zapas i bezpieczeństwo finansowe do tego, żeby w
przyszłości nie stawać znowu przed dylematem jakim stanęli w ubiegłym roku.
Radny Karol Ważny– wiceprzewodniczący Komisji
Dwa pytania. Pierwsze dotyczy procesu budowy spalarni. Pan Dyrektor powiedział, że trwa
między innymi odgruzowywanie i był to temat mocno podnoszony przez społeczników i
media. Jak to obecnie wygląda i na ile jest to proces zagrażający środowisku.
Pytanie do pani Dyrektor dotyczy Żukowa, które nie było chętne do zawarcia takiego
porozumienia. Jakie ostatecznie argumenty zadecydowały o tym, że chcą do tego
porozumienia przystąpić.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Powiedział, że inwestycją tą poprawiamy
jakość
środowiska na terenie Zakładu
Utylizacyjnego, ponieważ teren pod budowę był terenem zanieczyszczonym. Po usunięciu
zanieczyszczonej ziemi, zostanie tam nawieziona czysta ziemia z okolicznych kopalni żwiru.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Powiedział, że jeśli chodzi o Żukowo to wystosowano do wszystkich gmin wymienionych w
pierwszej uchwale pismo, że bardzo dużo gmin innych nie ujętych na tej liście, chciałoby
przystąpić do porozumień, kończy się termin i miasto musi sfinalizować ewentualną
współpracę. Stąd może deklaracja gminy Żukowo z dniem 1 kwietnia 2021 chciałaby
przystąpić do porozumienia.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał, o jakie odpady balastowe chodzi?
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Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Powiedziała, że gdy mowa o balaście, to mówimy o żużlu który będzie powstawał ze
spalarni.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Dodał, że tak nazywamy odpad, który pozostaje po sortowaniu. Do spalarni będą trafiały
tylko odpady komunalne, żadne inne.
Radny Przemysław Rys – członek Komisji
Zapytał – czy będzie to spalarnia rusztowa czy plazmowa.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Powiedział, że będzie spalarnia rusztową, bo jest to najlepsza technologia przeznaczona
do utylizacji odpadów komunalnych. Technologie plazmowe są na świecie stosowane ale
do innego rodzaju odpadów. Wyjaśnił, że nie ma na świecie żadnej dobrze funkcjonującej
spalarni odpadów w technologii plazmowej, ponieważ odpad jest różnorodny i ona się do
tego nie nadaje. Sprawdza się tylko
spalarnia rusztowa. Nasza spalarnia, to
najnowocześniejsza technologia, zaprojektowana specjalnie dla nas.
Radny Przemysław Rys – członek Komisji
Zapytał, gdzie trafi wspomniana wcześniej zanieczyszczona ziemia.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Odpowiedział, że zgodnie z prawem trafi na teren składowiska, czyli na kwaterę obok.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zapytał o moderrnizację węzła Szadółki.
Pan Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor Port Czystej Energii sp. z o.o.
Powiedział, że to najlepszym adresatem do tego pytania będzie GZDiZ, ponieważ oni są na
etapie projektowania nowego węzła i jest to finansowane z budżetu Miasta. Z kolei całą
inwestycje będzie prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Dodał, że ruch jaki
będą generowali, będzie prowadzony ulicą Magnacką i Węzłem Kowale.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Komisja po wysłuchaniu informacji złożonych przez panią Olgę Goitowską – Zastępca
Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz pana Grzegorza Walczukiewicza - Dyrektor
Port Czystej Energii Sp.z o.o., jednogłośnie – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały zawarty w druku nr 659.
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 10 do niniejszego protokołu.
Opinia 20-5/69-13/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.192.2020
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PUNKTY 4 i 4.1
4.

Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego
biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.

4.1 Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzupełniających wyborów
ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 – 2023.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbor - przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych
Powiedział, że Zespół stwierdził, że łącznie wpłynęło 11 zgłoszeń, z czego jedno wpłynęło
po terminie a trzy zgłoszenia nie odpowiadają wymogom formalnym, w związku z czym nie
powinien być nadany im dalszy bieg. Odczytał listę - 7 osób, które dopełniły wszystkie
wymogi i zostaną przedstawione Radzie Miasta do wyboru. Zapoznał również z nazwiskami
4 osób, które nie spełniły wymogów formalnych i uzasadnienie negatywnego ich
zweryfikowania i pozostawienie ich bez dalszego biegu.
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie
przyjęcie dwóch projektów uchwał:
1) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników,
2) w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na
kadencję 2020 - 2023
USTALENIA KOMISJI:
1) Komisja – 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się – przyjęła projekt uchwały w
sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.
Projekt uchwały ( druk nr 681) stanowi załącznik nr 11 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 12 do niniejszego protokołu.
2) Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za– przyjęła projekt uchwały w sprawie
uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję
2020 – 2023.
Projekt uchwały ( druk nr 682) stanowi załącznik nr 13 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 14 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji, a które
członkowie Komisji otrzymali drogą elektroniczną.
 Pismo z 5.06.2020r. i email z dnia 8.06.2020r. skargi na działania przewodniczącego
Rady Dzielnicy Stogi Sławomira Szczygielskiego
Komisja wystąpi do pana S. Szczygielskiego o wyjaśnienia.
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E-mail z dnia 9.06.2020r. – skarga na działalność radnego Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Komisja wystąpi do przewodniczącej Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny o wyjaśnienie tej
sprawy we własnym zakresie i uczulenie radnych, aby powstrzymywali się od
niestosownych komentarzy na portalach społecznościowych. Radny jest osobą publiczną
i powinien godnie sprawować swoją funkcję.

Więcej tematów nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący stwierdził wyczerpanie
porządku obrad, odczytał listę obecności, wszyscy potwierdzili swoją obecność i zakończył
posiedzenie – godz. 17:00.

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/ Bogdan Oleszek
Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska

