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BRMG. 0012.74.2020. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 21-6/2020
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 24 sierpnia 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 i obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 21 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Do punktu 1pwłyneły dwa projekty uchwał, które zostaną omówione:
1.1 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 704;
1.2 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2020 rok – druk nr 705
Następnie Przewodnicząc Komisji poddał po głosowanie tak zaproponowany 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 zapytanie, czy jest za tak zaproponowanym porządkiem
obrad.

Porządek posiedzenia:
1.1 Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 704.
1.2 Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705.
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2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Żukowo w sprawie wykonania zadania
publicznego Gminy Żukowo w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Sektora północnego i Sektora Środkowego Gminy Żukowo,
w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr
703.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr
475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020r.
Wnioskodawca : Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków
finansowych na działalność statutowa jednostek pomocniczych.
Wnioskodawca : Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
5. Wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2021.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 704.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 sierpnia 2020r. BRMG-S.0006.237.2020.
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 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 5 do niniejszego protokołu.
Opinia 21-6/70-14/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.237.2020
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PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 sierpnia 2020r. BRMG-S.0006.238.2020.
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 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 21-6/71-15/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.238.2020

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Żukowo w sprawie wykonania zadania
publicznego Gminy Żukowo w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Sektora północnego i Sektora Środkowego Gminy Żukowo, w tym
także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr 703.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 sierpnia 2020r. BRMG-S.0006.236.2020.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pan Piotr
Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Pan Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Powiedział, że bardzo chętnie odpowie na pytania.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Powiedział, że ostatnio słyszy, że nie jesteśmy w stanie przerabiać wszystkich śmieci i
będziemy musieli naszym „podwykonawcom” przesyłać te śmieci. Zapytał, co robimy ze
śmieciami z innych miejscowości, które musimy przyjmować.
Pan Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Przypomniał, że Spółka którą zarządza zajmuje się budową spalarni odpadów, natomiast
Zakład Utylizacyjny to jest ta spółka, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów.
Niemniej postara się odpowiedzieć na zadane pytanie. Faktem jest, że ostatnio pojawiło się
bardzo dużo odpadów zielonych wZakładzie Utylizacyjnym, które są między innymi źródłem
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nieładnych zapachów. Jest pomysł ograniczenia przyjmowania tych odpadów spoza Gminy
Miasta Gdańska. Przyjmowanie mniejszej ilości tych odpadów wiążę się ze zmniejszeniem
tych uciążliwości. Z kolei co do nadwyżki, która się już pojawiła, są plany ogłoszenia
postepowań przetargowych na wywóz tych odpadów. Będzie to się działo przez kilka
najbliższych miesięcy a potem system ten się unormuje, a w chwili otwarcia spalarni
wszystko się unormuje. Część tej frakcji będzie poddawana termicznej obróbce.
Radny Przemysław Ryś – członek Komisji
Zapytał, gdzie będą wywożone te odpady?
Pan Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Firmy zewnętrzne, które wygrają przetarg zabierają te odpady, które zostaną zutylizowane
w innych częściach Polski.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Wyjaśnił, że najpierw będą odbierane od nich, których jest za dużo, za co będzie trzeba
dodatkowo zapłacić, a w przyszłości, gdy nie będą przyjmowane odpady z zewnątrz, to
Zakład sam sobie poradzi.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Rozumie, że dla miasta nie jest stratą, że najpierw przyjmujemy te odpady a potem musimy
szukać odbiorcy na zewnątrz.
Pan Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Powiedział, że niestety ale tak. Tak się złożyło, że ilość tych odpadów chyba trochę
wszystkich zaskoczyła. Ilość odpadów zielonych bardzo wzrosła w ostatnich miesiącach,
stad te naprawcze działania, dlatego to „sprzedawanie” na zewnątrz będzie trochę drożej
kosztowało.
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 Pan Piotra Kryszewskiego Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz pana Grzegorza Walczukiewicza - Dyrektor
Port Czystej Energii Sp.z o.o – 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i „0”
głosach przeciwnych – 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 21-6/72-16/2020 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.236.2020

PUNKT 3
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr
475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020r.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Przypomniał, że Komisja i Rada Miasta Gdańska zajmowała się już tym tematem w maju i
złożone wówczas odwołanie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża zostało
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oddalone z przyczyn formalnych – zgodnie ze Statutem Rady Dzielnicy Strzyża, nie jest on
uprawniony do wniesienia takiego odwołania. Sprawa dotyczy podjęcia uchwały w systemie
mieszanym.
Poprosił radcę prawnego o krótkie przypomnienie sprawy.
Pan Andrzej Bodakowski – radca prawny
Powiedział, że problem polega na tym, że Rada Dzielnicy Strzyża przeprowadziła sesję w
trybie mieszanym, tzn. część radnych siedziała w siedzibie Rady – tryb stacjonarny, a część
radnych kontaktowała się z pozostałymi radnymi za pomocą telełączności – tryb zdalny. Taki
tryb procedowania nie był dopuszczalny wówczas i nie jest dopuszczalny również po wejściu
w życie tzw. ustawy covidowej. Ustawa covidowa dopuszcza zdalny tryb prowadzenia sesji,
ale nie można łączyć tych dwóch trybów – albo tryb stacjonarny albo tryb zdalny. W
momencie podejmowania uchwały przez Radę Dzielnicy Strzyża jedyną dopuszczalną formą
dla Rady Dzielnicy Strzyża był tylko i wyłącznie tryb stacjonarny. Rada Dzielnicy Strzyża
podjęła wówczas trzy uchwały, co do których została stwierdzona nieważność, od czego
odwołał się przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża. Jak powiedziano wcześniej Komisja
tematem tym się już zajmowała i podjęte zostały uchwały o odrzuceniu odwołania, gdyż
takie odwołanie wniósł podmiot nieuprawniony.
Wyjaśnił, że Rada Dzielnicy Strzyża podjęła uchwałę upoważniającą przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy Strzyża do wniesienia odwołania od jednego z tych trzech zarządzeń tj.
od Zarządzenia Nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020r.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zapytał, czy jest ktoś z Rady dzielnicy Strzyża, bo zostało wysłane do nich zaproszenie w
aplikacji Teams.
Nikt nie zareagował na zapytanie.
Radny Romuald Plewa - członek Komisji
Rozumie, że jest to czysto formalne zamknięcie tematu, nad którym Komisja pochyliła się
w już w maju br.
Pan Andrzej Bodakowski – radca prawny
Dodał, że głównym zarzutem odwołania było to, iż Prezydent Miasta Gdańska, nie ma
uprawnienia do weryfikowania trybu, w jakim Rada Dzielnicy Strzyża podjęła tą uchwałę.
Wg odwołujących się, w tych okolicznościach, właściwym organem jest Rada Miasta Gdańska.
Zgodnie ze Statutem Rada Miasta Gdańska nie ma żadnych uprawnień do stwierdzania
nieważności uchwał podjętych przez rady dzielnic. Uprawnienia są przypisane tylko i
wyłącznie Prezydentowi. Rada Miasta Gdańska jest organem odwoławczym.
Ustawa covidowa pozwalała na głosowanie zdalne, natomiast żaden z przepisów wcześniej
obowiązujących i obecnie obowiązujących nie dopuszcza możliwości trybu mieszanego.
Nawet, gdyby wówczas Rada Dzielnicy Strzyża przeprowadziła to głosowanie w trybie
zdalnym, to i tak to głosowanie byłoby nieważne, ponieważ ustawa covidowa nie działa
wstecz. Ona działa od momentu jej wejścia w życie. O tym, że w dacie podjęcia uchwały
nie jest możliwe przeprowadzenie sesji w trybie mieszanym czy zdalnym jednostka
pomocnicza była informowana.
Radny Romuald Plewa - członek Komisji
Powiedział, że nie należy już dalej dyskutować, gdyż taka j dyskusja już była i jest to
sprawa formalna. Zaproponował przystąpić do głosowania.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.
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USTALENIA KOMISJI - PROJEKT UCHWAŁY
Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za – przyjęła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
odwołania od Zarządzenia Nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020r.
( druk nr 717)
Przyjęty projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
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.

PUNKT 4
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków
finansowych na działalność statutowa jednostek pomocniczych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Radny Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że członkowie Komisji otrzymali droga elektroniczną projekt tej uchwały. Stawki
w nim określone są w tej samej wysokości co w roku bieżącym.
Głosów w dyskusji nie był, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania.
USTALENIA KOMISJI – PROJEKT UCHWAŁY
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za - przyjęła projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na
rok 2021 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych ( druk nr
718)
Przyjęty projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez przewodniczącego
Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za przyjęciem tego
projektu uchwały, czy przeciw, czy się wstrzymuje od głosu.
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
WNIOSKI Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Przypomniał dyskusję Komisji na temat domów sąsiedzkich. Była Ona pozytywna co do sensu
i działalności domów sąsiedzkich. Generalna konkluzja z tej dyskusji była taka, że jest trochę
mało środków finansowych na tą działalność, a warto byłoby rozwijać ten program, szukając
również nowych lokalizacji.
Zwrócił się do Komisji o sformułowanie wniosku do budżetu Miasta na rok 2021 o zwiększenie
środków dla domów sąsiedzkich.
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Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Poparł w pełni swego przedmówcę. Dodał, ze jednej strony Gdańsk chwali się, że rozwija
sieć domów sąsiedzkich, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, jeżeli dom sąsiedzki
chciałby być naprawdę aktywny, to obecnych środków wystarczy mu na 304 miesiące. Jeśli
taki odm ma być ośrodkiem integracji społeczności lokalnej i aktywizacji, to nie za bardzo
może, bo zabraknie mu pieniędzy. Dlatego wniosek ten wydaje się właściwy.
Radny Bogdan Oleszek- przewodniczący Komisji
Zapytał, czy wniosek o zwiększenie środków powinien być poparty projektem – na co te środki
zostaną wydatkowane.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Powiedział, że jego zdaniem tak. Nie powinno to być tylko podmiotowo. Dom sąsiedzki
powinien przedstawić program działania i wynikający z tego kosztorys.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Zdaniem przewodniczącego jest pewne zderzenie na linii rady dzielnicy a domy sąsiedzkie.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zdaniem radnego, jeżeli coś się robi w przestrzeni, to zawsze coś będzie się pokrywać,
mieszać. Rady dzielnic większość swoich środków przeznaczają na inwestycje, mniej z kolei
na działania kierowane do ludzi. Natomiast domy sąsiedzkie z istoty swojej są tylko w sferze
działań miękkich, skierowanych do ludzi i ich aktywując.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że treść proponowanego wniosku została sformułowana: wnioskuje się o
zwiększenie finansowania rozwoju Sieci Domów i Klubów Sąsiedzkich w Gdańsku w roku 2021.
Dodał, że domy sąsiedzkie działają w sferze społeczno – kulturalnej, a rady dzielnic starają
się być aktywne głownie w sferze infrastrukturalnej, a jeśli wydają środki na działania tzw.
miękkie, to z reguły występuje to w tych dzielnicach, gdzie nie ma domów sąsiedzkich.
Pozostawił do rozważenia, czy w proponowanym wniosku powinna być wskazana kwota.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że trudno będzie wskazać kwotę, bo wysokość środków powinna być zależna od
przedłożonego projektu, jaki chce realizować dany dom sąsiedzki.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Powiedział, że pokusiłby się o dodanie w treści wniosku słowa „znaczące” zwiększenie.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Wyjaśnił, że przyznawanie środków odbywa się w ramach konkursu ofert. Zwiększamy główną
pulę, a kto te środki dostanie, to rozstrzyga komisja konkursowa
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Uważa, ze w treści wniosku można zwrócić uwagę na dużą wartość społeczną tego programu.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Dodał, że można rozważyć, aby te zwiększone środki zapisać w rezerwie budżetowej, która
będzie uruchamiana w trakcie napływania projektów.
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania.
USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK
Komisja jednogłośnie – 6 głosami za - podjęła wniosek:
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Komisja Samorządu i Ładu Publicznego ze względu na dużą wartość społeczna programu
wnioskuje o znaczące zwiększenie finansowania rozwoju Sieci Domów i Klubów Sąsiedzkich w
Gdańsku w 2021 r.
Przyjęty wniosek do budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 stanowi załącznik Nr 12 do
niniejszego protokołu.
Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez przewodniczącego
Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za przyjęciem tego
projektu uchwały, czy przeciw, czy się wstrzymuje od głosu.
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Poprosił, aby na kolejnym posiedzeniu przedstawiono Komisji informację na temat ilości
kamer zamontowanych, ilości kamer wymienionych, zakupionych oraz inwestycji związanych
z monitoringiem.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły
następujące pisma:
- Pismo – email z dnia 17.07.2020r. dotyczące działalności PHU NOBAS w Gdańsku – skarga
na bylejakość funkcjonowania naszego państwa kierowana do Ministra Sprawiedliwości
i innych organów państwowych odpowiedzialnych za ład i porządek w państwie oraz
mediów.
Romuald Plewa – członek Komisji
Powiedział, że tematem tym zajmowała się Komisja Zagospodarowania Przestrzennego .
Skarżący nie zgadza się z tym, że firma NOBAS w rejonie obszaru mieszkaniowego prowadzi
swoją uciążliwa działalność.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Przypomniał, że temat ten powtarza się od kilkunastu lat. Prawie wszystkie instytucje zostały
tym tematem zainteresowane i twierdzą, że działalność ta prowadzona jest zgodnie z
prawem. Dodał, że skarga ta była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Gdańska i zostanie przedłożona Radzie Miasta Gdańska w celu podjęcia stosowanej
uchwały.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zdaniem jego, problemem jest to, że cos jest zgodne z prawem, ale jest uciążliwe dla
mieszkańców. Do tej pory rzadko rozwiązywano kwestie po stronie mieszkańców a stawano
po stronie formalizmu i tego co jest zgodne z prawem. Ten problem na pewno długo będzie
się ciągnął, ale należy szukać takich rozwiązań, które nie byłyby uciążliwe. Dalej powiedział,
że należałoby poszukać terenu zamiennego do prowadzenia tej działalności. Dodał, że
należałoby dążyć do polubownego załatwienia tej sprawy.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zdaniem radnego należałoby Zorganizować spotkanie międzykomisyjne. Właściciel NOBAS-u
nie jest zainteresowany żadna zamianą, dla niego ta lokalizacja jest dobra.
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Radny Karol Ważny - wiceprzewodniczący Komisji
Powiedział, że z jego wiedzy wynika, że Wydział Skarbu UM szukał innej lokalizacji i
przedstawiał propozycje właścicielowi, ale on z tego nie skorzystał. Jest pytanie, na ile były
one dla niego atrakcyjne.
Radny Romuald Plewa - członek Komisji
Uważa, że prawnicy powinni dokładnie temat przeanalizować
następnie zaproponować inne lokalizacje.

jak do tego podejść, a

Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Przypomniał, że nad tematem tym obecnie pracuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, i
należy poczekać co ona zaproponuje.
- Email z dnia 9.06.2002r. dotyczący radnego dzielnicy Wrzeszcz Dolny.
Odpowiedzi udzieliła przewodnicząca Rady dzielnicy Wrzeszcz Dolny – sprawa a/a/
- Email z dnia 23.08.2020r od Przewodniczącego rady Dzielnicy Stogi – wyjaśnienie na
skargi radnych Dzielnicy Stogi i mieszkanki.
Komisja pozostawia sprawę bez biegu z uwagi na inny tor załatwiana sprawy (mediacje)
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Wyjaśnił Komisji, jak wygląda rozwiazywanie rady dzielnicy w trakcie trwania kadencji i
jakie novum doraźna Komisja ds. reformy jednostek pomocniczych Miasta Gdańska
zaproponuje w statutach rad dzielnic w kwestii rozwiązywania i wyboru nowej rady.
Więcej tematów nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Komisji 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

