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BRMG.0012.70.2020/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 24–7/2020 
 
Z dwudziestego czwartego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 16 lipca 2020 roku, 
a rozpoczęło się o godz. 8:45, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy 
ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 24 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał 
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym 
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
gminie Chmielnik i gminie Jawornik pomocy finansowej na usunięcie skutków 
powodzi – druk nr 689. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

 

Następnie Przewodniczący powiedział, że do druku nr 689 wpłynęła 
Autopoprawka i poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 
 

Głosowanie: 
7 za - jednogłośnie 

 

PUNKT – 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia gminie 
Chmielnik i gminie Jawornik pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi – 
druk nr 689 + Autopoprawka.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXV Sesji Rady Miasta Gdańska 
z 16 lipca 2020 r. – sprawa BRMG.0006.222.2020). 
 

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta w imieniu wnioskodawcy 
przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Szanowni Państwo w druku nr 689 wdarł się niestety błąd. Zapisane 
zostały nazwy gmina Chmielnik i gmina Jawornik bez dodatku Polski i Autopoprawką 
wnosimy o zmianę w trzech miejscach, w dwóch miejscach uchwały Jawornika na 
Jawornik Polski i w załączniku czyli w umowie na Jawornik Polski. Przepraszam za 
błąd. To jest kwestia techniczna bardziej niż merytoryczna. 
 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję.  
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Znalazłam tam jeszcze jeden błąd. W Autopoprawce według mnie powinien być pkt 
4.1 albo 2, a nie 5. Nie mam tej uchwały przed sobą. Coś z punktacją jest. Powinno 
być w paragrafie 4, a nie 5. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ma pani rację. Powinno być w paragrafie 4 zmieniamy nazwy.  
 
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 
Powinniście jeszcze jedną Autopoprawkę napisać.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Może być Autopoprawka ustna w czasie sesji. Dziękujemy pani radnej za czujność i 
pani Skarbnik bardzo proszę.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Uchwała w sprawie pomocy dla obu gmin to będzie pomoc finansowa na naprawę 
infrastruktury, która ucierpiała w trakcie nawalnych deszczy i powodzi. Środki będą 
uruchomione z rezerwy ogólnej budżetu miasta i to jesteśmy w stanie zrobić 
Zarządzeniem Prezydenta, także nie ma analogicznej zmiany w budżecie, ponieważ 
wystarczające kompetencje ma pani Prezydent.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Też chciałem podziękować za inicjatywę, która powstała, bo Gdańsk też się 
wielokrotnie mierzył z takimi sytuacjami i wiemy, że taka pomoc i taka solidarność, 
bo to też nie jest duża kwota, ale wiemy, że takie gesty pomocy płyną z całej Polski 
i myślę, że te gminy na pewno docenią to i odczują tą pomoc finansową, którą 
przekażemy, ale poczują taką solidarność samorządowców, co też jest na pewno 
ważne, żeby takie relacje między samorządami, między gminami budować.   
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 689 + Autopoprawka. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Marka Bonisławskiego – Dyrektora Biura Prezydenta, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 689 + 
Autopoprawka. (Opinia nr 24-7/167-42/2020).  
 

PUNKT – 2 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Korespondencja została wysłana do członków Komisji mailowo – wpłynął wniosek 
mieszkańców Kokoszek o budowę przystanku Gdańsk Karczemki, natomiast tym 
zajmuje się Marszałek. Marszałek jest inicjatorem i jakby fundatorem tej inwestycji. 
To trafiło do pana Marszałka.   
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Jeżeli chodzi o przystanek PKM Karczemki to nie jest wcale pewne, że w 100% będzie 
finansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, być może samorząd 
Gdańska będzie partycypował w kosztach dlatego też właściwym adresatem uważam 
byłaby Pani Prezydent jako organ wykonawczy samorządu gdańskiego. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pani Prezydent jest również adresatem, pan Marszałek też. Myślę, że sprawa jest 
wyczerpana.  
 

W związku brakiem zgłoszonych wniosków i innych spraw związanych z tym punktem 
Przewodniczący Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji. 
 

Koniec -  godz.8:50 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Strategii i Budżetu RMG 

 
 

Krystian Kłos 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska 


