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 BRMG-KPGiM-III.0012.52.2020 
 

Protokół Nr 19-4/2020 
 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta 
Gdańska, które odbyło się 26 maja 2020 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 
10:00- zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu 
(7), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i 
innych stanowisk.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 19 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku został skierowany do zaopiniowania projekt 
uchwały, który zaproponował wprowadzić pod obrady Komisji:  

 
 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska 
uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 630. 

 
Głosowanie: 
Komisja 7 głosami za - jednogłośnie wprowadziła ww. projekt uchwały – druk 
nr 630 pod obrady Komisji i będzie go procedowała w punkcie 3.1.  
 
Lista z imiennym głosowaniem przez członków Komisji nad przyjęciem ww. 
projektu uchwały- druk nr 630 pod obrady Komisji stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący podał pod głosowanie przyjęcie następującego 
porządku obrad Komisji: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska - Druk Nr 624 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 625 - 
w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
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3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod 
firmą Towarzystwo   Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o.– 
Druk Nr 616. 

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
3.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska 
uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 630. 

Przedstawia: Pani Lucyna Berendt- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
 
4.  Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w 

obowiązującej umowie najmu polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego przy ul. Podwale Staromiejskie 
62/68 ABC w Gdańsku nowego podmiotu, tj. Lodziarnia MIŚ Spółka z o.o. - 
pismo UN/985/2020/BĆ.2045559   

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski- Zastępca Dyrektora - Gdańskie Nieruchomości 
SZB 
 
5. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego przy ul.  Słomianej 2 w 
Gdańsku - pismo UN/1191/2020/ŻG.2045560    

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski- Zastępca Dyrektora - Gdańskie Nieruchomości 
SZB 
 
6. Rozpatrzenie wniosków Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie, lokali 
użytkowych położonych przy: 

1) Ul. Hołdu Pruskiego 1/1A – pismo UN/1487/2020/MŁ.2094811 
2) Ul. Grunwaldzkiej 52 - pismo UN/1487/2020/MŁ.2094812 
3) Ul. Długie Ogrody 51 i 51A - pismo UN/1487/2020/MŁ.2094813 
4) Ul. Gdyńskich Kosynierów 10 - pismo UN/1487/2020/MŁ.2094814  
5) Ul. Generała De Gaulle a 2A - pismo UN/1487/2020/MŁ.2094815 

Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski- Zastępca Dyrektora - Gdańskie Nieruchomości 
SZB 
 
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 
Głosowanie:  
Komisja 7 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
przyjęciem ww. porządku obrad Komisji stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
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PUNKT – 1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska - Druk Nr 624 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 28 maja 2020 r. – sprawa BRMG.0006.157.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani 
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która 
powiedziała m.in., że jeśli chodzi o zmiany w WPF są one nieduże. Przenosimy 
środki na realizacje przedsięwzięcia „Dokumentacja dla przyszłych 
projektów” tj. kwota 15.800 złotych z przeznaczeniem na dokończenie prac 
projektowych dotyczących budowy lodowiska przy ul. Jabłoniowej. Zmieniamy 
tez przeznaczenie środków 178.000 złotych z modernizacji infrastruktury 
związanej z realizacją zadań polityki społecznej. Po rozstrzygnięciu i 
zakończeniu modernizacji windy przy ul. Dyrekcyjnej 5 środki proponujemy 
przeznaczyć docelowo dla Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki 
Uzależnień przy ul. Wrzeszczańskiej 29.  Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuje bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska - druk nr 624 – w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie:  
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 5 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - 
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku nr 624 – w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 19-
4/189/34/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały – druk nr 624 - stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
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PUNKT – 2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 625 - w 
zakresie działania Komisji. 

  Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 28 maja 2020 r. – sprawa BRMG.0006.158.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani 
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która 
powiedziała m.in., że jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to proponuje się 
zwiększyć środki dla Rad Dzielnic jako dodatkowe środki przyznane w roku 
2020, jest to kwota 1.586.000 złotych. Są to środki niewydatkowane w roku 
2019, a w tym roku te Rady Dzielnic, które ich nie wydatkowały przeznaczają 
je na realizację drobnych inwestycji w dzielnicach. Macie Państwo całą listę 
na co te środki będą przeznaczone, jakie inwestycje w dzielnicach będą 
zrealizowane. Dziękuję bardzo.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuje bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do 
głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 625 - w zakresie działania 
Komisji. 
 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 7 
głosami za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 625- w zakresie działania 
Komisji. Opinia Nr 19-4/190/35/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały – druk nr 625 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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PUNKT – 3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w 
sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej 
pod firmą Towarzystwo   Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z 
o.o.– Druk Nr 616. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 28 maja 2020 r. – sprawa BRMG.0006.149.2020. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Zanim przystąpi Pani Iwona Bierut do omówienia przedmiotowego projektu 
uchwały chciałbym zapytać, dlaczego drzwi od Zbrojowni jeszcze są 
zamknięte? 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Dlatego, że jeszcze prowadzimy negocjacje … 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Negocjacje już były. 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Panie Przewodniczący. Prowadzimy negocjacje z rektorem i całą obsadą 
dziekanów. Nie są to proste tematy, dlatego, że Państwo z Akademii Sztuk 
Pięknych mają tam „rozkład jazdy” na cały rok, jeśli chodzi o eventy i 
spotkania artystyczne i na ten moment, tak jak powiedziałam negocjujemy. 
Będę chciała z Panem Przewodniczącym też porozmawiać i z Panem 
Prezydentem Borawskim, z którym to Panem Prezydentem spotykamy się z 
przedstawicielami ASP. Byliśmy już na trzech wspólnych spotkaniach, jutro 
też będzie spotkanie.   
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
I co tak ciężko idą te negocjacje? 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Trudny to jest temat. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Trudny to jest temat teraz? Pani Dyrektor, nie pocieszyła mnie Pani, 
naprawdę. 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Tak myślę. Niemniej zrobię wszystko co jest w mojej mocy, żeby na końcu 
były pozytywne informacje dla wszystkich Państwa i dla mieszkańców. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Bardzo na to czekamy i uważam, że to bardzo długo trwa. Proszę o 
zreferowanie projektu uchwały – Druk Nr 616. 
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Przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką zgodnie z uzasadnieniem 
omówiła Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, która 
powiedziała m.in., że jest to dokapitalizowanie spółki aportem 
nieruchomości, które to nieruchomości znajdują się wszystkie koło siebie, 
znajdują się w lokalizacji, gdzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego już 
zainwestowało w infrastrukturę podziemną. Lokalizacje te pozwolą spółce 
wybudować kolejnych 20 lokali mieszkalnych przy współfinansowaniu tej 
inwestycji z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie na końcu 
inwestycji, jeśli ona zostanie zrealizowana w terminie jest szansa uzyskania 
20% kosztów kwalifikowanych. Bardzo proszę o pozytywna opinię. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję.  
Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik - poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 
Towarzystwo   Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o.– Druk Nr 
616. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Iwonę 
Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, Komisja 7 głosami za – 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w Druku Nr 616. Opinia Nr 19-4/191/36/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Opinia pozytywna. Pani Dyrektor naprawdę nie pocieszyła mnie Pani ze 
sprawą Zbrojowni. 

 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Dziękuję bardzo za pozytywną opinię. Odnośnie Zbrojowni, proszę o spotkanie 
z Panem Przewodniczącym, nie chciałabym teraz szczegółów omawiać, to nie 
jest prosty temat. I proszę mi uwierzyć, że jak się skontaktujemy razem z 
Panem Prezydentem Borawskim, to jednak będzie miał Pan trochę więcej 
szacunku do tego co robię, bo naprawdę robię co w mojej mocy.  

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Mam szacunek wielki, natomiast minął miesiąc, a ja na ten temat nic nie 
wiem dalej. 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Będę Pana informować co miesiąc. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Co miesiąc? To do końca września nie będzie otwarte, to ładnie. 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Przepraszam, do końca maja. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Może kupców do negocjacji trzeba dołączyć? 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Proszę uwierzyć, że naprawdę działamy bardzo sprawnie, tylko druga strona 
działa mniej sprawnie i stąd to się trochę przeciąga. 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór- członek Komisji 
Panie Przewodniczący mogę jedno zdanie w tym temacie? 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Tak, proszę. 
 
Radny Cezary Śpiewak- Dowbór- członek Komisji 
Pani Dyrektor, a czy ta umowa dotycząca użytkowania już jest podpisana, czy 
jeszcze nie, ta którą na poprzedniej Komisji opiniowaliśmy? 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Nie jest podpisana. Powiedziałam Panu Rektorowi ASP, że niestety, ale te dwa 
projekty, niech się to tak nazywa będą, że sobą współgrać. Albo się 
dogadujemy i współpracujemy na każdym poziomie, albo się nie dogadujemy i 
nie współpracujemy. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Bardzo dziękuję za te słowa Pani Dyrektor, właśnie na taką odpowiedź 
czekałem. Dziękuję. 
 
Pani Iwona Bierut- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przechodzimy do następnego punktu obrad. 
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PUNKT – 3.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 
zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska 
uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 630. 
Przedstawia: Pani Lucyna Berendt- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta 
Gdańska z 28 maja 2020 r. – sprawa BRMG.0006.163.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Lucyna 
Berendt – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, która 
powiedziała m.in., że zgodnie z przyjętymi przez gminę Gdańsk założeniami 
samofinansowania cmentarzy komunalnych, tzn. samofinansowania i 
utrzymania  koszty ponoszone przez gminę na usługi związane z 
administrowaniem, utrzymaniem, ochroną pokrywane są z opłat, które są 
pobierane przy pochówkach, przy przedłużeniu ważności grobu, za 
udostępnienie mienia komunalnego, wszystkich opłat, które są pobierane na 
cmentarzach. I ponadto gmina jeszcze pobiera opłaty za miejsca grzebalne. W 
tej chwili aktualnie obowiązujące Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska, 
które określają wysokość tych opłat tj. Zarządzenie z 2015 roku w sprawie 
ustalenia ceny za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz 
opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych Miasta Gdańska i 
Zarządzenie z 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na 
cmentarzach komunalnych. Te Zarządzenia wydawane są na podstawie 
upoważnienia, które jest zawarte w uchwale Rady Miasta Gdańska z 2002 roku 
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie 
ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.  
 
W tejże uchwale wymienione są w przypadku cmentarzy komunalnych dwa 
rodzaje opłat. To są opłaty za wykup miejsc i opłaty za usługi cmentarne. Ale 
w rzeczywistości jest tak, że Zarządzenia, które przytoczyłam mają i zawsze 
mają szerszy katalog rodzajów cen, czyli jakby nazewnictwo było inne niż 
użyte w uchwale, czyli np. udostępnienie kaplic, udostepnienie kostnic, 
opłaty za usługi cmentarne, czyli za obsługę ustawienia nagrobków, usługę 
budowy grobów murowanych, obsługę ekshumacji i opłaty eksploatacyjne. W 
związku z tym, ze względu na różnorodność rodzajów cen i jakby niespójność 
nazewnictwa w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Gdańska, które wprowadzają 
poszczególne ceny opłat pobieranych na cmentarzach i uchwałą Rady Miasta 
Gdańska z 2002 roku, która powierza Prezydentowi, upoważnia Prezydenta do 
ustalania tych cen uważamy, że wprowadzenie tej uchwały zmieniającej 
nazewnictwo wyłącznie jest zasadne i prosimy o pozytywne zaopiniowanie. 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Proszę Pan Radny Kazimierz Koralewski. 
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji  
Czy Pani się orientuje jakie złe doświadczenia ewentualnie spowodowały taką 
zmianę, powiedzmy w nazwie tutaj tych podpunktów? 
 
Pani Lucyna Berendt – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Nie rozumiem pytania. Jakie złe doświadczenia spowodowały zmianę? 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Tak, bo kiedyś np. ten punkt brzmiał „Opłat za wykupy miejsc na cmentarzach 
oraz opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych, a to 
uszczegółowienie wynika z czego, jakieś problemy były? 
 
Pani Lucyna Berendt – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Problemów nie było natomiast te zapisy w uchwale są nieprecyzyjne i w tej 
chwili w związku z tym, że orzecznictwo sądowe zmieniło się w ostatnim 
czasie, cennik, który będzie w najbliższym czasie na cmentarzach ustalony 
będzie publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 
chcielibyśmy uniknąć tutaj takiej sytuacji, że powiedzmy ten cennik, jego 
procedura będzie utrudniona bądź wstrzymana. Natomiast tutaj, jak gdyby dla 
ludności nic się nie zmieni, bo te cenniki w takiej formie jakie one są w tej 
chwili przedstawione, czyli nazewnictwo stosowane w tymże cenniku jest 
dokładnie takie samo jak było w latach ubiegłych. Czyli sam cennik się nie 
zmieni, to jest kwestia wyłącznie uszczegółowienia … 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Doprecyzowania zapisów. 
 
Pani Lucyna Berendt – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
Tak, doprecyzowania zapisów. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Dziękuję Panie Przewodniczący. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję, więcej głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik - poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie 
ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej – druk nr 630. 

 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Lucynę 
Berendt – Inspektor ds. utrzymania cmentarzy w Gdańskim Zarządzie Dróg i 
Zieleni oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za – jednogłośnie 
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- przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w Druku Nr 630. Opinia Nr 19-4/192/37/2020 
 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. projektem uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 
PUNKT – 4. 

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany w 
obowiązującej umowie najmu polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego przy ul. Podwale 
Staromiejskie 62/68 ABC w Gdańsku nowego podmiotu, tj. Lodziarnia MIŚ 
Spółka z o.o. - pismo UN/985/2020/BĆ.2045559   
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski- Zastępca Dyrektora - Gdańskie 
Nieruchomości SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: UN/985/2020/BĆ 2045559 z dnia 26.03.2020r. stanowi załącznik nr 
10 do protokołu.  
 

 
Ustalenia: Opinia Komisji  
 

Opinia Nr 19-4/193/38/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. wnioskiem stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 

PUNKT – 5. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert lokalu użytkowego położonego przy ul.  Słomianej 2 w  
Przedstawia: Pan Waldemar Rydlewski- Zastępca Dyrektora - Gdańskie Nieruchomości 
SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Pismo: UN/1191/2020/ŻG 2045560 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
Opinia Nr 19-4/194/39/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie wniosków Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie, lokali 
użytkowych położonych przy: 
 
6.1)  ul. Hołdu Pruskiego 1/1A  

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  

 
Wniosek -pismo UN/1487/2020/MŁ.2094811 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 19-4/195/40/2020 

 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
 

6.2) Al. Grunwaldzkiej 52  
 

Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  

 
Wniosek – pismo Nr: UN/1487/2020/MŁ. (2045558) 2094812 stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 19-4/196/41/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
6.3) ul. Długie Ogrody 51 i 51A  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Wniosek – pismo nr: UN/1487/2020/MŁ. (2045558) 2094813 stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 19-4/197/42/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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6.4) ul. Gdyńskich Kosynierów 10.  

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Wniosek – pismo nr: UN/1487/2020/MŁ. (2045558) 2094814 stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 19-4/198/43/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
 
6.5) ul. Generała De Gaulle a 2A  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2019, poz.1781)  
 
Wniosek - pismo: UN/1487/2020/MŁ. (2045558) 2094815 stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu.  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Opinia Nr 19-4/199/44/2020 
 
Lista z imiennym głosowaniem przez poszczególnych członków Komisji nad 
ww. ofertami stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
PUNKT – 7. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony członków Komisji 
nie słyszę. Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 19 obrady Komisji – 
godz. 11:25. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
/-/ Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
/-/Elżbieta Wajs-Deyck 


