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PROTOKÓŁ NR  14-5/2020 
z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska  
które  odbyło  się  22 września 2020r.o godzinie 18:00. 

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. Dyskusja na temat możliwych kierunków zmian w podziale terytorialnym 
Miasta Gdańska. 
 

2. Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 
Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 
 
USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za”- przyjęła proponowany porządek. 

 
 
 

 

PUNKT 1 

Dyskusja na temat możliwych kierunków zmian w podziale terytorialnym Miasta 

Gdańska. 
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Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Wypowiedział się na temat statutów mówiąc, że prace zatrzymały się na etapie 
zebrania wszystkich postulatów dotyczących statutów. Obecnie komisja jest na 
takim etapie, że wszystkie sporządzone protokoły zostały przekazane do Biura 
Prezydenta i oczekuje na opinię ze strony Prezydenta. Podsumował, iż dopiero po 
otrzymaniu opinii prezydenckiej będzie można przystąpić do sformułowania 
konkretnego projektu statutu. Co do możliwych zmian w podziale terytorialnym to 
powiedział, że od początku prac komisji było wiadomo, że wszystkie zmiany  
w podziale terytorialnym miasta mogą nastąpić od nowej kadencji Rady Miasta i że 
jest to wątek rozpalający emocje i wyobraźnię wielu osób. Drugim elementem 
które miało istotne znaczenie było wykorzystanie wiedzy ekspertów miejskich 
takich jak Biuro Rozwoju Gdańska czy innych jednostek organizacyjnych ale 
również możliwość skorzystania również z wiedzy i doświadczenia ekspertów 
zewnętrznych. Dodał, że taka szansa się pojawiła przy okazji projektu unijnego do 
którego miasto Gdańsk zostało zaproszone jako jeden z partnerów przez 
Uniwersytet Gdański a dokładnie przez Panią prof. Iwonę Sagan z Wydziału 
Geografii i Oceanografii. Projekt ten głównie jest skupiony na partycypacji 
społecznej modelu w zarządzaniu miastem, natomiast liczy na to że w ramach 
realizacji tego projektu będzie można dokonać analizy zewnętrznej różnych 
modelów funkcjonowania miasta również pod kątem terytorialnym.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Przedstawił projekt dotyczący procesów partycypacyjnych i podejmowania decyzji 
na poziomie lokalnym. Wspomniał, że projekt nazywa się EU Arena, jest to projekt 
dofinansowany ze środków programu badawczo-rozwojowego Horyzont 2020 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Potwierdził, iż do projektu zaprosiła prof. Sagan z Katedry Geografii Społeczno-
Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt w swym zamierzeniu dotyczy 
tworzenia i testowania partycypacyjnych metod podejmowania decyzji na poziomie 
lokalnym. Liderem tego projektu jest Uniwersytet Wschodniej Finlandii, partnerami 
projektu jest jeszcze Uniwersytet Gdański i kilka jeszcze instytucji. Założenie 
projektu jest takie, że konsorcjum uniwersytetów i podmiotów badawczych 
przygotuje wespół z miastami pewne metodologie, narzędzia dotyczące 
partycypacyjnych form podejmowania decyzji dotyczących lokalnych społeczności. 
Wspomniał, że projekt startuje w styczniu 2021 roku, będzie trwał 42 miesiące, 
jego pierwszy etap to jest analiza tego co w naszych miastach, regionach, jakimi 
narzędziami, jakimi metodami podejmowane są różne decyzje na poziomie 
lokalnym, w naszym przypadku dzielnicowym. Później zostaną zaproponowane 
różne narzędzia uznające różne metody partycypacyjne do przetestowania 
następnym etapem będzie testowanie tych narzędzi, które będą analizowane  
i badane z poziomu efektywności, dostępności i różnych innych czynników przez 
jednostki badawcze. Kolejnym etapem będzie analiza zebranych wyników oraz 
modelowanie tych działań. Na koniec tych działań będzie kwestia wymiany wiedzy, 
doświadczenia i upowszechniania efektów tego projektu. Podsumował, że projekt 
jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych więc nie wymaga miejskiego 
wkładu własnego. Budżet projektu w całości wynosi ponad 3 mln euro, dla miasta 
Gdańska na ten okres 42 miesięcy przypada nieco ponad 150 tyś. euro. Podkreślił, 
że efekty tego projektu mogą przyczynić się do zmian, ulepszeń w procesie 
podejmowania różnych decyzji na poziomie lokalnym czy dzielnicowym. Istotne 
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jest to, że efekty tych pilotaży mogą mieć jakieś sugestie, wskazówki dotyczące 
kwestii delimitacji dzielnic.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Poprosił poprzednika o przesłanie przygotowanej prezentacji w celu przesłania jej 
członkom komisji.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Zwrócił uwagę w kontekście spotkania, iż tematem tego spotkania maja być 
rozmowy o ewentualnych zmianach granic dzielnic. Wspomniał że za jakiś czas 
przyjdą naukowe analizy więc obawia się, że komisja dojdzie do jakiś wniosków  
a później z tych badań naukowych może wyjść co innego.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Dopowiedział, że obawy dotyczące rozbieżności kalendarzy będą omawiane na 
etapie partnerstwa, czy można w jakiś sposób żonglować kalendarzem albo  
w związku z tym że te zmiany są najistotniejsze żeby zadziały się w pierwszym 
etapie projektu.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Uważa, że Pani prof. jest zainteresowana tym tematem więc liczy że jakieś zmiany 
w terminach zostaną przeprowadzone. Podsumował, że 3 i pół roku zupełnie by nie 
pasowało w kontekście tego, że zmiany muszą nastąpić od nowej kadencji Rady 
Miasta. Dopowiedział, iż idealnie by było aby te analizy, propozycje, rekomendacje 
były przedstawione pod koniec 2021 roku lub na początku 2022.  
 
Radna Anna Golędzinowska  - członek Komisji 
Potwierdziła, że projekt trafił do Urzędu Miejskiego, najpierw były rozmowy  
z dr. do Mają Grabkowską że faktycznie jest potrzebne wsparcie merytoryczne 
niezależnych ekspertów urzędowi, później okazało się że jest taka opcja projektu 
oraz opcja finansowania. Dopowiedziała, że cały okres projektu to są również 
rozliczenia publikacji naukowych. Sam tryb wydawania, recenzowania publikacji 
naukowych trwa i stąd takie odległe terminy.   
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Zaproponował, że może warto by było zaprosić prof. Sagan na którąś z kolejnych 
komisji. Być może jakieś jej sugestie dotyczące modyfikacji podziału miasta na 
mniejsze jednostki były by interesujące już teraz, niezależnie od tego projektu.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Powiedział, że obecnie jest problem jeśli chodzi o zmianę jednostek z racji tego że 
Ustawa o Samorządzie Terytorialnym zakłada, iż rady dzielnic są 15 lub 21 
osobowe. 
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Doprecyzował że rozumie iż te rozmowy mają być na temat podziału miasta 
Gdańska na dzielnice, czy pozostawić ten podział obecny czy powinien zostać 
zmieniony.  
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Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że są różne głosy, różne grupy mają inne spostrzeganie niż radni 
miasta. Powtórzył, że w tych rozmowach należy pamiętać że na chwilę obecną wg 
ustawy obszary są przypisane do ilości ludności.  
 
Pani Agnieszka Bartków – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce 
Wypowiedziała się na temat swojej dzielnicy mówiąc, że swego czasu chcieli 
odebrać swoją część dzielnicy która została odebrana, uzyskali wtedy odpowiedź 
która była uzasadniona tym, że popełniono błąd, drugi raz błędu takiego nie mogą 
popełnić gdyż nie można zmieniać granic pomiędzy okręgami wyborczymi. 
Podkreśliła, że jeżeli komisja chce przystąpić do tematu podziału 
administracyjnego czy poruszaniu granic dla potrzeb zwiększenia czy zmniejszenie 
ludności to należy opracować nowy podział okręgów wyborczych. Dodała, że jedna 
z części Gdańska (ok.40%) mało się rozwija, się wyludnia, to jest pierwszy okręg 
gdzie jest tylko 5 radnych miasta i ta przeciwwaga do pozostałych radnych i do 
pozostałych okręgów jest nierównomierna co przyczynia się do braku 
równomiernego rozwoju miasta. Zadała pytanie czy komisja jest gotowa aby 
przedyskutować o okręgach wyborczych i jednostkach administracyjnych, gdyż wg 
ustawy granice okręgów wyborczych muszą się pokrywać z granicami 
administracyjnymi.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Odpowiedział, że nie jest to pytanie związane z projektem, gdyż projekt w głównej 
mierze nie będzie dotyczył zmian administracyjnych, projekt ma dotyczyć procesu 
podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Co do zmian to powiedział, że 
powinien być to wniosek komisji do osób władnych tej materii czyli Pani Sekretarz 
która za ten fragment miejski odpowiada.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Nawiązał również do wypowiedzi radnej Bartków, mówiąc że jest to pytanie ściśle 
do władz miasta, formalnie do Prezydenta Miasta Gdańska, gdyż musi być to wola 
polityczna.  
 
Pani Halina Królczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny  
Poprosiła by wrócić do początku tematu gdyż do tej pory nie usłyszała informacji 
jaki jest cel dyskusji o zmianie jednostek terytorialnych, jakie są powody tej 
rozmowy, czy komisja dysponuje jakimikolwiek analizami które uzasadniają zmianę 
jednostek terytorialnych.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Powiedział, że na ten moment nie jest w stanie powiedzieć w jaki sposób do 
komisji wpływały wnioski odnośnie podziału terytorialnego. Dodał, że na początku 
w planie pracy komisji był ustalony ten temat aby wysłuchać wniosków składanych 
do komisji.  
 
Pani Halina Królczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny  
Dopytała jeszcze czy ten temat pojawił się z jakiś przyczyn czy bez powodu.  
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Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Powiedział, że jeśli chodzi o zakres okręgów wyborczych, a co za tym idzie jakie 
dzielnice wchodzą do jakiego okręgu wyborczego jest to wyłączna kompetencja 
komisarza wyborczego, więc bezpośrednio Rada Miasta Gdańska nie będzie 
wskazywała jaki okręg wyborczy gdzie ma być.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Dopowiedział, że podstawą jest Ustawa o Samorządzie Terytorialnym wg której 
ustalono, że w Gdańsku są rady dzielnic 15 i 21 osobowe. Liczba radnych wiąże się  
z ilością mieszkańców.  
 
Radny Jan Perucki – członek Komisji 
Wspomniał również o zmianie granic administracyjnych konkretnych jednostek 
pomocniczych, konkretnych dzielnic. Co do tego tematu to potwierdził fakt, że jest 
ten temat ujęty w planie prac komisji gdyż takie zastrzeżenia wpływały jeśli chodzi 
o zakres administracyjny poszczególnych jednostek pomocniczych. Podkreślił, że 
nie stawia się tezy, że trzeba zmieniać granice administracyjne poszczególnych 
dzielnic. To nie jest tak, że przystępując do tych rozmów trzeba coś zmienić, być 
może finał będzie taki, że te dzielnice wszystkie pozostaną tak jakie są do tej pory.   
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dodał, że liczy iż jakieś rekomendacje czy analizy wynikną z analizy pracy  
w ramach projektu EU Arena. Wspomniał, że jakieś 10 lat temu Regionalne 
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych wprowadziło 
projekt, któremu przewodziła Pani Beata Matyjaszczyk. W projekcie tym 
prowadzone były badania socjologiczne wśród mieszkańców kilku dzielnic, które 
wykazały iż mieszkańcy nie do końca mają świadomość w jakiej dzielnicy żyją lub 
utożsamiają się z inną dzielnicą niż w tej w której zamieszkują. Były zgłaszane 
również problemy, że granice historyczne czy funkcjonalne czasami są 
niedostosowane do funkcjonowania samej jednostki pomocniczej. Podsumował, że 
w ramach reformy komisja powinna nad tym tematem się pochylić, lecz nie jest 
przesądzone że jakieś zmiany nastąpią.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Dopytał o wolę polityczną zmieniania okręgów, czy można umówić się  
z komisarzem wyborczym.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopowiedział, że na pewno dodatkową wartością jest to iż są pewne niejednolite 
podziały terytorialne w obrębie miasta, różne dzielnice w różnych układach 
funkcjonalnych z różnymi podmiotami muszą współpracować. Zmiany w okręgach 
mogą sprowadzać problemy nie tylko dla radnych miejskich, mieszkańców czy też 
radnych dzielnicy. Nie wyklucza dyskusji nad tym tematem, ale jak na razie 
żadnych politycznych deklaracji w tym zakresie nie było.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Powiedziała, że Gdańsk jest bardzo zróżnicowany w swoich dzielnicach, jest ich 35 
i są one bardzo różne, albo z niewielką ilością mieszkańców a przy tym z niewielką 
ilością radnych, albo z olbrzymią ilością mieszkańców. Wydaje jej się zasadnym 
głębokie rozważenie czy obecny podział jest skuteczny, czy jest w stanie 
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realizować potrzeby mieszkańców. Może się zdarzyć taka sytuacja iż po wszystkich 
konsultacjach i próbach zmian okaże się że obecny podział jest najlepszy i zmiany 
nie musza nastąpić. Dodała, że wydaje jej się że okręgi wyborcze są rzeczą wtórną, 
oczywiście wybiera się radnych, wybory są co 5 lat, radni reprezentują swoją część 
miasta. Nie można pod okręgi układać podziału administracyjnego. Skupiła by się 
aby ten podział administracyjny był optymalny, funkcjonalny i skuteczny.  
 
Pan Marcin Okuniewski – przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Dopytał o możliwość zgłaszania wniosków, czy to ma być w formie pisemnej czy 
ustnej oraz czy to ma być w formie luźnego wniosku czy w formie uchwały rady 
dzielnicy.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że proponuje formę pisemną gdyż ustne mogą zostać pominięte. 
Druga sprawa, jeżeli jest taka możliwość że cała rada się wypowie to będzie 
silniejszy głos niż poszczególnego radnego dzielnicowego czy mieszkańca.  
 
Pan Marcin Okuniewski – przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Zwrócił jeszcze uwagę, że może warto by było pomyśleć przy zmianie granic  
o nowych arteriach komunikacyjnych oraz o nowych powstałych ulicach. Zwrócił 
uwagę aby pomyśleć o tej reformie w kategorii reformy, a nie jakieś drobnej 
korekty. Jeśli to ma być reforma to może zrobić mniej dużych, silnych jednostek 
pomocniczych, które będą miały naprawdę wewnętrzną samorządowość albo niech 
zostanie tak jak jest obecnie.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Podsumował, że jest to jeden z przeciwnych głosów, gdyż do tej pory głosy które 
wpływały to mówiły o tym aby raczej było więcej mniejszych jednostek 
pomocniczych. Przypomniał, że kiedyś Wrzeszcz był jeden, dopiero jak podzielono 
go na Wrzeszcz Dolny i Górny to powstały jednostki pomocnicze. Jak był zbyt duży 
obszar i zbyt duża liczba ludności było ciężko przekonać mieszkańców aby chcieli 
zebrać chociażby 10% osób które było wymagane by było głosowanie.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Powiedział, że usłyszany ostatni wniosek dotyczy projektu czyli w jaki sposób 
podejmować decyzję, aby były one jak najbardziej efektywne i dawały poczucie 
sprawczości grupie mieszkańców która mieszka na danym  terytorium, ale funkcje 
te wiążą się również z odpowiedzialnością. Obecna ustawa samorządowa nie 
pozwala na to stąd ta utrudniona i skomplikowana proceduralność jeśli chodzi  
o wydatkowanie środków.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Powiedział taką ciekawostkę, że wielu mieszkańców mieszkających np. na  
7 Dworze myślą iż mieszkają w Oliwie. Dodał, że gęsią skórkę dostaje jak sobie 
pomyśli o modyfikacji granic, gdyż może wybuchnąć wiele burzliwych rozmów.  
 
Pan Bartosz Stefański – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa 
Ma nadzieję, że wspomniany projekt doprowadzi do konkretów, gdyż tak naprawdę 
aby rozmawiać o granicach i o okręgach wyborczych należy sobie zdać sprawę tak 
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naprawdę co to jest dzielnica i należałoby wspólnie wypracować sobie jakiś wzór 
dzielnicy. Zależy mu aby dzielnice miały realny wpływ na to co się dzieje w tych 
dzielnicach. Trzeba stworzyć takie okręgi które będą miały podobne, jednolite 
problemy i wtedy radni miejscy będą mogli spokojnie się skupić na tych problemach 
w okręgach jakie występują.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Powiedziała, że już raz uczestniczyła w spotkaniu komisji i od tamtego czasu nic się 
nie zmieniło. Dodała, że ciężko będzie coś zmienić i opracować jedną wizję, gdyż 
każdy ma swoje oczekiwania co do zmiany granic. Przedstawiła prezentację 
dotyczącą 6 dzielnic urbanistycznych (28 jednostek urbanistycznych, 161 rejonów 
transportowych, 35 jednostek pomocniczych). Z granic tych wychodzą problemy 
nierównych podziałów gdyż miasto się rozwija bardziej w dzielnicach 
południowych, a to z racji też tego iż dolny taras jest już w większości 
zainwestowany, zagospodarowany. Dodała, że polityka biura w zakresie rozwoju 
miasta skupia się na tym aby intensyfikować zabudowę na dolnym tarasie, aby ten 
taras się nie starzał. Ze wszystkich analiz wynika że dzielnice południowe są 
dzielnicami rozwojowymi, jest bardzo dużo nowych, młodych mieszkańców. Zdaje 
sobie sprawę, że są rozbieżności, patrząc na to jak to miasto się zmienia przez 
nowe inwestycje też by wprowadzili korekty które dostosowywały by granice czy do 
układów komunikacyjnych czy tez naturalnych podziałów. Podkreśliła iż Prezydent 
raz w trakcie kadencji jest zobowiązany do wykonania analizy zasadności zmian  
w studium i planów miejscowych.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Zadał pytanie czy jeżeli by trzeba to czy biuro podjęło by się przygotowania 
ewentualnych propozycji korekt granic dzielnic jednostek pomocniczych.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Dopytała z jakiej perspektywy miałaby być ta analiza. Dodała, że ona ze swojej 
perspektywy patrzy przestrzennie, z lotu ptaka urbanistycznie na miasto. 
Dopowiedziała, że są w stanie zrobić analizę bo mają pewne przemyślenia, jeśli 
zleci im to Prezydent, wiedzą gdzie powinno być troszkę inaczej. Zwróciła uwagę, 
że Wydział Rozwoju Społecznego ma całkowicie inne okręgi, patrzą od strony 
szkolnictwa.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Dopytał czy może jednak udało by się przygotować analizę z punktu widzenia 
przestrzennego z uwzględnieniem uwag WRS.  
 
Pani Edyta Damszel – Turek - dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Odpowiedziała że nie da się z racji tego, że WRS ma zasięg 3 km. Doprecyzowała, 
że jeśli wniosek do Pani Prezydent będzie sformułowany o analizy to biuro na 
pewno podejmie się tego opracowania ale pod względem przestrzennym. Do tego 
wszystkiego musieli by otrzymać wnioski i postulaty rad dzielnic 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Zwrócił uwagę na dzielnicę Piecek-Migowa i ich mieszkańców, którzy przy ostatnich 
wyborach musieli jechać na Ujeścisko głosować bo tam jest ich okręg. 
Dopowiedział, że nowe tereny plus te co powstaną naprzeciwko Centrum 
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Handlowego Morena część należy do Piecek-Migowa, część do Ujeściska a część do 
Siedlec.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dodała, że bardzo dobrym pomysłem jest spojrzenie z zewnątrz. Może warto by 
było na sam początek oderwać się od tych 35 dzielnic, próbować te kreski na nowo 
wyznaczyć ale wychodząc od relacji społecznych, aby wzmocnić tożsamą lokalną 
czyli aby każdy mieszkaniec Gdańska mógł z łatwością powiedzieć z jakiej jest 
dzielnicy.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Powiedział, że ma liczne przemyślenia związane z radami dzielnic, z jednej strony 
ta idea bardzo mu się podoba, ale z drugiej strony jak to obserwuje, że radni 
dzielnicowi reprezentują bardziej siebie niż mieszkańców dzielnicy w której są 
radnymi. Zaapelował do radnym dzielnicowych, że ich głównym partnerem są 
mieszkańcy a nie urząd.  
 
Pani Halina Królczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny  
Ad vocem do wypowiedzi poprzednika, iż w pierwszej kolejności radni miejscy 
powinni dać dobry przykład i mieć dobry kontakt z mieszkańcami. Dodała, że radni 
dzielnicowi radzą sobie na tyle na ile mają możliwości i takimi narzędziami jakie 
mają. Co do całej rozmowy to podkreśliła, że to nie jest to spotkanie na którym 
powinno się rozmawiać na temat okręgów wyborczych, tylko powinny być to 
rozmowy na temat zmian w zakresie terytoriów dzielnic. Okręgi wyborcze powinny 
być konsekwencją ustalonych podziałów dzielnic. dodała, że jeżeli są jakiekolwiek 
przesłanki do tego aby w wybranych dzielnicach dokonać jakiś korekt albo 
rewolucji to może komisja powinna zawnioskować o przeprowadzenie takich analiz 
o których np. mówiła Pani Dyrektor Damszel-Turek czyli analiza z punktu widzenia 
urbanistycznego.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Nadmienił, że o okręgach wyborczych nikt nie rozmawiał, tylko rozmowy były na 
temat podziału terytorialnego miasta, rad dzielnic. Co do różnic między funkcjami 
radnych dzielnicowych a radnych miejskich to powiedział, że one się niczym nie 
różnią, w jednym i drugim przypadku należy poświęcić swój czas na spotkania, 
rozmowy, a na dodatek radnych dzielnicowych jest większa ilość niż radnych 
miejskich w dzielnicy.   
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Dopowiedział, że radnych dzielnicowych jest przeszło 500, a radnych miejskich jest 
34.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odniósł się do wypowiedzi które dotyczyły analiz. Zgadza się z tym że rozmowy na 
komisji są dopiero wstępem i głosy które są słyszalne z różnych dzielnic na pewno 
należy przeanalizować. Uważa że też inne jednostki miejskie powinny w tym 
uczestniczyć. Sądzi iż mając szanse, że partner zewnętrzny naukowy jakim jest 
Uniwersytet Gdański mógłby też partycypować w tym procesie to warto by było to 
wykorzystać. Uważa, że dobrą inicjatywą by było aby powstał zespół formalny czy 
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nieformalny który zaproponował Pan Michał Pielechowski w celu omówienia różnych 
tematów.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Zapytał czy już od dzisiaj można coś zrobić, np. zebrać listę potrzeb kto co chce 
zmienić czy będzie oczekiwanie na wnioski z projektu.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Podsumował, że wszystkie propozycje zmian od rad dzielnic czy od mieszkańców 
należy zgłaszać do Pani Sekretarz komisji w formie pisemnej.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Podkreślił, że w takim przypadku musi wyjść jakiś przekaz do rad dzielnic aby  
o tym byli świadomi. Pokazał na slajdzie przykład jednego bloku z którego część 
należy do dzielnicy Piecki-Migowo a druga część tego samego bloku należy do 
Ujeścisko-Łostowice i w innym okręgu wyborczym.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Podkreślił, że bardzo dobrze iż zgłaszane są takie problemy, niedopuszczalne jest 
aby jeden budynek znajdował się w różnych okręgach wyborczych i musi być to 
naprawione.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Podkreślił, że na ten moment można pozbierać te postulaty, korekty zmian. Należy 
się jeszcze zastanowić z Mecenasem Bodakowskim na ile przy tworzeniu statutów 
można by było już takie małe korekty skorygować, większe zmiany należało by 
oprzeć na głębszej analizie. Dodał, że najlepiej by było w jak najszybszym czasie 
nawiązać kontakt z Prof. Sagan i rozpocząć rozmowy.  
 
Pan Marcin Okuniewski – przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Powiedział, że najfajniejszą częścią myślenia o reformie jednostek samorządowych 
jest siedzenie nad mapą i kreślenie nowych kresek oraz ustalanie jak to będzie 
wyglądało. Patrząc wstecz to 21 lat temu weszła w życie reforma administracyjna 
w kraju, która jest uważana za najskuteczniejszą z reform, uważa że jedynym 
elementem tej dużej reformy który był kiepski to było na siłę wciśnięcie 
dodatkowych 3 lub 4 województw. Jego zdaniem kluczem do reformy powinno być 
to jaka jest realna kompetencja tych jednostek a nie gdzie będzie przebiegała 
granica. Podkreślił, że jeżeli nie będzie reformy tego co mogą i jak mogą działać 
rady dzielnic to ta kosmetyka nie wiele wniesie.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Powiedział, że od początku tej kadencji rady dzielnic mają minimum 300% budżet 
większy niż dawniej, a niektóre rady dzielnic nawet 450% większe więc w związku  
z tym mają znacznie większe środki niż dawniej. Mino, iż te środki są większe to 
nie zawsze efekty rad dzielnic są większe i bardziej uznawane i popierane przez 
mieszkańców.  
 
Pan Marcin Okuniewski – przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Zaproponował, aby np. wrzucić te budżety rad dzielnic do Budżetu Obywatelskiego 
gdyż jest to skuteczna forma aktywizacji mieszkańców.  
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Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Odpowiedział, iż złączenie tych dwóch budżetów nie jest możliwe, gdyż rady 
dzielnic a Budżet Obywatelski to są dwie różne sprawy.  
 
Pani Halina Królczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Odniosła się jeszcze do większych budżetów rad dzielnic. Zwróciła uwagę, że rady 
dzielnic same nie rozdysponowują tych budżetów i nie odpowiadają za ich 
wykonanie. Dodała, że być może efekty ich rozdysponowania i wykorzystania tych 
budżetów rad dzielnic są marne gdyż radni nie są wstanie przekonać jednostek 
miasta do tego aby te budżety sprawnie wykonywali i realizowały projekty. 
Zwróciła uwagę, że podział jednostek terytorialnych ma przełożenie na wysokość 
budżetów rad dzielnic i przedkłada się również na obciążenia tych rad dzielnic  
w zakresie biurokracji, papierologi i zarządzania finansami, fakturami. 
Wspomniała, że podział jednostek pomocniczych, terytorialnych przekłada się 
później na pracę poszczególnych rad dzielnic. Zupełnie inaczej pracuje rada 
dzielnicy która posiada budżet ok. 300 tyś zł, a zupełnie inaczej będzie działała 
rada dzielnicy która ma do dyspozycji 20 tyś zł. Uważa, że takie kryterium również 
powinno być brane pod uwagę przy analizie ewentualnych zmian obszarów 
terytorialnych jednostek pomocniczych.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Potwierdził, że rady dzielnic nie mają pełnej sprawczości w realizacji swoich 
budżetów, wynika to z ustawy, która nie daje radom dzielnic osobowości prawnej, 
w związku z tym budżet rady dzielnicy nie jest do dyspozycji rady dzielnicy. Dodał, 
że rada dzielnicy decyduje co i w jakim zakresie zrealizować ale za realizację 
odpowiada miasto. Dopóki będzie się opierać strukturę jednostek pomocniczych  
o Ustawę o Samorządzie Terytorialnym to się nie zmieni, gdyż ta ustawa taki a nie 
inny zakres przewiduje. Pomysłem być może by było zorganizowanie podziału 
terytorialnego w inny sposób unikając ww. ustawy.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Dodał, że przewodniczący zarządu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za np. 
wykonanie festynu, tylko jak idzie ta sprawa do WRS to będzie odpowiadał dyr. 
Wydziału, gdyż poza pieczątką przewodniczącego zarządu będzie 5 innych 
pieczątek wyższych rangom.  
 
Pan Michał Pielechowski – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego  
w Gdańsku 
Potwierdził wypowiedź poprzednika mówiąc, że za celowość, gospodarność  
i legalność wydatków odpowiada dyrektor danej komórki która dokonuje wydatku.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Dodał jeszcze, że jednostki pomocnicze Rady Miasta Gdańska nie mają osobowości 
prawnej i stąd to biorą się te problemy.  
 
Pani Agnieszka Bartków – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce 
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Zwróciła uwagę, iż radni dzielnicowi zgłaszają problem przy zwiększeniu budżetów 
o braku narzędzi w wydziałach do zrealizowania w danym roku budżetów zgodnie 
ze statutem. Wydziały się nie wyrabiają z uruchomieniami.  
 
Pani Halina Królczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 
Dopowiedziała jeszcze do wypowiedzi poprzedniczki, iż później jest mowa, że 
słabo widać efekty prac radnych dzielnicowych.   
 
 
 

 

PUNKT 2 

Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Powtórzył jeszcze raz, że wszystkie propozycje, wnioski składać w formie pisemnej 
do Pani Sekretarz komisji. Jak będą wszystkie zebrane wtedy będzie można 
rozpowszechnić do wszystkich i je omówić na kolejnych spotkaniach komisji.  
 

Pani Agnieszka Bartków – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce 
Zaproponowała możliwość dołączenia do komisji chociaż po jednym radnym miasta 
z każdego okręgu co pozwoliłoby na zbalansowanie wszystkich dyskusji 
terytorialnych ale też funkcjonowania w danym okręgu czy w danych dzielnicach. 
Zadała pytanie czy w związku z pandemią i trudnościami w urzędach jest możliwość 
przedłużenia prac komisji z dwóch lat na kolejny rok.  
 

Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Odpowiedział na pytanie, że na chwilę obecną nie są wstanie powiedzieć ile 
jeszcze prace komisji będą trwały.  
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Podkreślił że plan pracy jest rozpisany na 2 lata, jest to komisja doraźna i z tego co 
pamięta to w uchwale Rady Miasta nie ma horyzontu czasowego więc być może 
jeśli będzie taka wola większości Rady Miasta będzie można rozwinąć tematy 
spotkań na dłużej.  
 

Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji 
Dopowiedział że chodzi o to iż pandemia zakłóca trochę pracę i możliwość 
włączania się wszystkich w pracę. Przychyla się do tego by komisja mogła dłużej 
pracować.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji  
Powiedział, że nikt nie ograniczał iż komisja jest tylko utworzona na dwa lata. 
Prace komisji się zakończą kiedy już wszystko będzie przedyskutowane.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Wspomniał, że plan pracy był tylko stworzony na dwa lata ale można jeszcze 
uzgodnić nowe tematy pracy komisji.  



12 
 

 

Pani Agnieszka Bartków – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce 
Poprosiła o przesłanie cd z 2014 roku kiedy były masowe załączniki graniczne, ma 
poczucie że migruje dzielnica czyli podział administracyjny między poszczególnymi 
działkami, chciałaby porównać obecny stan na interaktywnym planie miasta do 
tego co jest na cd z 2014 roku.   
 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że zajmie się sprawą i skieruje pismo w imieniu komisji jeśli wszyscy 
członkowie się na to zgodzą do wydziału geodezji z prośbą aby materiał ten został 
udostępniony.   
 
 
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. 
19:50. 
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