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BRMG.KZR-XI.0012.26.2020 

 
PROTOKÓŁ Nr 19-3/2020 

 

z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w 
VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 27 lutego 2020 roku, 
a rozpoczęło się o godz. 8:30 w Sali im Seana Lestera (Nr 003) Nowego 
Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), czyli 
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych stanowisk. 
Nieobecna Radna Katarzyna Czerniewska. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca 
Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzyła 19 posiedzenie, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym. Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku w międzyczasie został przesłany do zaopiniowania 
projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych n zadania związane z 
ochroną środowiska i gospodarką wodną” - druk nr 547, który przewodnicząca 
zaproponowała wprowadzić do porządku obrad Komisji w punkcie 2.1 i poddała 
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 539 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: 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 540 - w 
zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
2.1 . Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia „regulaminu udzielania dotacji celowych 
na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”. 

Przedstawia: Dyrektor Wydziału Środowiska 
 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Głosowanie:  
Powyższy porządek został przyjęty 6 głosami za- jednogłośnie. 
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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 539 – w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 lutego 2020 r. – sprawa BRMG.0006.72.2020. 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła - w zakresie 
działania Komisji Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków i powiedziała m.in., że w WPF proponowane są następujące zmiany. 
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia to będzie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej”. W 2021 roku 
zwiększamy wydatki o kwotę 2.295.000 złotych. Są to środki nie wydatkowane w 
2019 roku, ale konieczne do rozstrzygnięcia przetargu, a wydatkowane zgodnie z 
nowym harmonogramem realizacji zadania będą w roku 2021. Całkowita wartość 
projektu nie ulega zmianie i będzie wynosiła 4.406.000 złotych. 
 
Wprowadzamy też nowe przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. 
Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego”. Jest przewidziane 
ono do realizacji w latach 2023-2024, planowana kwota 5.104.000 złotych i w roku 
2024 kwota 900 tysięcy złotych będzie płacone przez inwestora prywatnego na 
partycypację tego zadania. Dziękuje bardzo.   
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego punktu? 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz  
Jaki jest zakres przebudowy tego skrzyżowania? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
W roku 2023 będzie opracowana dokumentacja i wtedy z tego będzie wynikało jaki 
będzie zakres. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Może uzupełnię, ponieważ wczoraj była przez chwilę dyskusja na Komisji 
Zagospodarowania Przestrzennego a propos tego punktu. Wynika z niej, że 
faktycznie bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem jest rondo. Jest to dość 
problematyczne skrzyżowanie - łącznie z tym, że jego obecna geometria utrudnia 
funkcjonowanie autobusom komunikacji publicznej. Co ciekawe, nie jest typowa 
umowa szesnastkowa, ale jest takie zobowiązanie inwestora, więc nie ukrywam, że 
z dużą radością przyjmujemy jako radni miasta taka formę zobowiązywania 
inwestorów do partycypacji w kosztach. 
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji 
Nie pamiętam, co to za inwestor? 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
EUROSTYL, o ile ja pamiętam. Czy są jeszcze jakieś pytania państwa radnych? Nie 
ma przechodzimy do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 539 – w zakresie działania 
Komisji. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz przeprowadzonej 
dyskusji, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 539 – w zakresie działania 
Komisji. Opinia Nr 19-3/62/4/2020 

 
 
 

PUNKT - 2 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 540 - w zakresie 
działania Komisji. 
Przedstawia: Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 lutego 2020 r. – sprawa BRMG.0006.73.2020. 
 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta 
Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków i powiedziała m.in., 
że zmiany w budżecie nie dotyczą bezpośrednio zakresu działania Komisji tylko 
zadań związanych z kulturą.   
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Jesteśmy jak najbardziej za kulturą. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji 
Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej też opiniowaliśmy ten druk, 
więc czemu nie możemy tutaj zaopiniować? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Jeśli chodzi oz zmiany w budżecie, proponujemy przeznaczyć 2.800.000 złotych dla 
wspólnot do prowadzenia wspólnej polityki z województwem pomorskim 
kulturalnej w postaci udzielania dla jednostki samorządu województwa 
pomorskiego dotacji celowej w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
finansowanie rożnych projektów przez instytucje kultury. Takie instytucje uzyskają 
pomoc docelowo jak m.in. Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Polska Filharmonia 
Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Muzeum Narodowe i Archeologiczne. 
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Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuje bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie ma, 
przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – Druk Nr 540. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz przeprowadzonej 
dyskusji, Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 540. Opinia Nr 19-
3/63/5/2020 
 
 
 

PUNKT – 2.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia „regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania 
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”. 
Przedstawia: Dyrektor Wydziału Środowiska 

 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 lutego 2020 r. – sprawa BRMG.0006.80.2020. 

 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem omówił Pan Maciej 
Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska, który powiedział m.in., że w zeszłym roku 
zmieniliśmy regulamin dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną i pojawiło się bardzo dużo wniosków, których nie zdążyliśmy 
wszystkich obsłużyć, bo po pierwsze pod koniec roku brakowało środków i sporo 
ludzi się zjawiło. W tym okresie przejściowym nie zdążyliśmy wszystkich obsłużyć i 
ci mieszkańcy mogą poczuć się poszkodowani. W związku z tym wprowadzimy okres 
przejściowy, żeby obsłużyć tych mieszkańców.  
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ten okres przejściowy jest - w cudzysłowie - na 
starych zasadach? 
 
Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska  
Tak, na starych zasadach.  
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Z jednej strony bardzo się cieszę, że mieszkańcy się tak zmotywowali do zmian. 
Pan dyrektor jest w stanie przytoczyć jaka to jest grupa osób? 
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Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska  
134 wnioski czekają z okresu do 31 stycznia 2020 roku. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
To już kawałek osiedla.  
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji 
Czy jakaś dzielnica dominuje, czy z całego miasta są to wnioski? 
 
Pan Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska  
Raczej z całego miasta, mamy zestawienie w rozbiciu na dzielnice. 

 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania dotyczące tego druku. Nie ma. 
Myślę, że tutaj jak najbardziej należy wspierać mieszkańców w ich 
postanowieniach dotyczących bardziej ekologicznego sposobu ogrzewania. 
Przechodzimy do głosowania. 
 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną – Druk Nr 547. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Macieja Lorka - 
Dyrektora Wydziału Środowiska oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami 
za – jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały – zawarty w druku nr 547. Opinia Nr 19-3/64/6/2020 

 
 

PUNKT – 3 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Czy państwo radni mają jakieś wolne wnioski, czy sprawy, które chcielibyście 
zgłosić? 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Wspomniała pani przewodnicząca o wniosku dotyczącym reklam. Dwa lata temu 
uchwalono tę uchwałę krajobrazową. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
No tak, bo teraz zbliża się ku końcowi ta dwuletnia karencja. 
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Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Wiemy, że sporo przedsiębiorców i sporo instytucji ma duże obiekcje i postulaty co 
do zasięgu tej uchwały. Może nie tyle zasięgu co głębokości, tzn. regulowania 
prawnie wszystkiego i praktyce rzecz biorąc decydowania o wszystkim mimo, jest 
podzielone miasto na strefy, to jednak są uwagi, że należałoby je uelastycznić, a 
tam chodziło m. in.np.  zakaz reklamowania, są punkty usługowe, które realizują 
jakieś zadania innych firm i chciałyby pokazać których firm. A okazuje się, że ta 
uchwała uniemożliwia im. Tam jest też kwestia grubości czcionki i wiem, że tego 
typu sprawy się zjawiają, a o ile pamiętam w kwietniu jest termin realizacji tego. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Uchwała zacznie obowiązywać od 2 kwietnia bieżącego roku. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Tak. Okres przejściowy i po 2 kwietnia zaczynają się już konsekwencje tego, 
realizacji tej uchwały. W związku z tym myślę, że co prawda wiem od pani 
przewodniczącej, że w marcu mamy obciążoną Komisję. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Możemy wprowadzić, tylko zobaczymy jak długi będzie program kolejnego 
posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Wiem, że są i to dosyć poważne instytucje, które mają wątpliwości co do tej 
uchwały. Uchwała co prawda podobno była konsultowana, tylko konsultacje jak 
zwykle bywa … 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Sama uczestniczyłam w tych konsultacjach dwukrotnie. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Nie znam w ogóle sprawy, bo wówczas nie byłem radnym. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji 
Według mojej wiedzy wpłynął obywatelski projekt uchwały, więc pewnie i tak 
przetoczy się dyskusja przy okazji tego. Pytanie. Czy dublować temat jako punkt 
osobno wprowadzony, czy jako punkt obywatelskiej uchwały, i będziemy wiedzieli 
jak te konsultacje wyglądały. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Debata rozumiem będzie na posiedzeniu Rady Miasta Gdańska? 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Zakładam, że my jesteśmy Komisją właściwą do omawiania tego. Umówmy się tak. 
Porozumiem się z Przewodniczącą Rady Miasta na jakim etapie j procedowania jest 
tamten wniosek …  
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Ten projekt powinien wpłynąć na tę Komisję. 
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Jeden wniosek, który wpłynął do Komisji Skarg i Wniosków będzie dzisiaj na sesji, 
to jest jeden z tych wniosków, które wpłynęły. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym rozpatrując te uwagi, co nie zmienia faktu, że 
zgadzam się, że musimy reagować na głosy mieszkańców, bo oddzielając faktycznie 
to co być może jest jeszcze niedoprecyzowane w tych rozwiązaniach od jednak 
regularnego lobbingu, ponieważ osoby, które brały udział w tych konsultacjach 
orientują się mniej więcej jaka była optyka, jaka była narracja. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Trzeba pamiętać też, że mija dwa lata od podjęcia tej uchwały, więc jeżeli ktoś się 
budzi na miesiąc przed wejściem w życie odpowiednich przepisów, to jest 
troszeczkę niepoważne. 
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji 
Niektórzy dopiero teraz się budzą, wpłynęło ostatnio do Komisji pismo od 
notariuszy, w którym są jakieś wywody.   
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Przyznam, że też miałam do czynienia z drobnym przedsiębiorcą, który nie 
porozumiał się, już ta sytuacja jest zażegnana, doszli do porozumienia w Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni, ale sytuacja polegała na tym, że dostał pismo w wyniku 
kontroli przebytej w momencie, w którym nawet nie było go w punkcie usługowym 
i nie został o niej powiadomiony. Długo by tłumaczyć. Okazało się, że został 
posądzony okno, które nie przynależało już do jego punktu usługowego. 
 
Umówmy się w ten sposób. Porozmawiam z panią przewodniczącą na jakim etapie 
procedowania jest ta uchwała i zobaczymy. Myślę, że tak czy owak powinniśmy 
zaprosić Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej na któreś posiedzenie, żeby 
posłuchać też o spostrzeżeniach GZDiZ dotyczących efektywności wdrażania 
uchwały krajobrazowej. Warto także, pomimo tego, że nie było to w naszym planie 
pracy, postaram się to w najbliższych miesiącach umieścić. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Jak wszyscy wiemy, bardzo często to jest normalne zjawisko u nas, że to wszystko 
jest na ostatnią chwilę, gdy zaczyna coś nas dotyczyć itd.  
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji 
Miałem na myśli jedną osobę, która była wyjątkowo bezczelna, można to 
przeczytać w Internecie, która oświadczyła, że za mało czasu, a wszędzie i 
wszystko robiła, no powiedzmy niezgodnie z prawem … 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
To jest jakiś przedsiębiorca? 
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji 
Tak, firma, spółka. 
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Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Nie znam niestety całej historii. 
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji 
A z kolei, jeśli mówimy o usługach, jeśli chodzi o tym, którzy powiedzmy sobie 
prowadzi jakiś punkt usługowy i chodzi o marki, to chociażby sklepy spożywcze, 
które są obwieszone np. OKOCIM, LECH, COCA COLA, to jest ogromy lobbing i 
ogromy kapitał ze strony tych dużych firm, czyli tych trzech koncernów 
piwowarskich , na pewno też Coca Cola i Pepsi, więc pod płaszczykiem, że jakiś 
fotograf chce znaczek KODAK powiesić powiedzą, że no to jak jakieś marki są tam 
sprzedawane, to też te marki chcieliby wieszać, a to się sprowadza do tych 
wszystkich, że tak powiem  obrzydliwych, nazwę to wprost reklam z piwem, a im 
mniejszy sklep tym bardziej obwieszony tymi reklamami. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Ja tu się zgadzam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja od dawna, już nawet 
dziesiątek lat na to zwracałem uwagę będąc na przykład kilka razy w różnych 
miastach tzw. Zachodu byłem zszokowany, ile u nas, szczególnie na Głównym 
Mieście parasoli, jak to wygląda, to byłem zszokowany, że tam można w bardzo 
prosty sposób rozwiązać, nie ma żadnych sprzeciwów, a Główne Miasto powinno 
być pod szczególną ochroną, pod szczególnym nadzorem. Nie wiem, czy należałoby 
sięgać obrzeży Gdańska? Tutaj pytanie, czy z kolei te obrzeża można by 
potraktować luźno, byłby pretekst, że niektóre firmy na zewnątrz mogłyby się 
reklamować. 
 
Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji 
A my mamy np. sklepy spożywczo-monopolowe w Nowym Porcie, gdzie będzie 
powiedzmy pięknie zrobiona elewacja i pięknie wystający świecący reklamowy 
jakiś napis. 
 
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz 
Zawsze jestem za rozsądkiem, tzn. trzeba zachować pewien rozsądek i umiar, 
mówię np. o terenach, które znajdują się za obwodnicą. Będzie miał kłopoty RENK 
na pewno. Nie wiem jak rozstrzygnięte zostaną sprawy tych reklamowych słupów 
np. galerii na Przymorzu. Nie śledziłem tak dokładnie tych zapisów, bo jest 60 stron 
i na razie nie przekopałem się przez to wszystko, ale to są pytania. Nie wiem jak 
nasze miejskie reklamy, tzw. „potykacze”, które stoją w relacji do wszystkiego, 
żebyśmy też nie wpadli we własne sieci? 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Myślę, że to jest przemyślane. Natomiast też myślę sobie również, że faktycznie 
większość radnych tej Komisji nie miała okazji uczestniczyć w pracach przy tej 
uchwale. W związku z tym zaproszenie kierownika Słodkowskiego z Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni, żeby tutaj przedstawił nam genezę z czego wynikała ta 
delimitacja, jak to funkcjonuje w praktyce będzie celowe na którymś posiedzeniu.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Ale byłabym cały czas ostrożna, bo pamiętam podczas konsultacji społecznych 
lobby bilbordów było bardzo silne i naciskało ogromnie cały czas.   
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Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Łącznie z argumentami bardzo emocjonalnymi o tym, że rzekomo starsze panie nie 
będą miały na leki, bo nie będą mogły już wykorzystać swojego balkonu na 
reklamę.  
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji 
A będą mogły pod pewnymi warunkami. 
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Tak, myślę, że warto zacząć od rozmowy z urzędnikami i usłyszeć raport jak się te 
sprawy mają.  
 
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji 
Na połączonej Komisji było parę postulatów o przedłożenie pewnych informacji. W 
korespondencji ich nie ma. Chodzi mi o kwestie kładki i chciałbym, żeby to było 
zweryfikowane, jeśli do kolejnej Komisji nie otrzymamy informacji, to, żeby się 
przypomnieć.  
 
Przewodnicząca Anna Golędzinowska 
Jasne. Czy jeszcze są jakieś przemyślenia, wnioski ze strony państwa radnych? Nie 
więdzę. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam 19 posiedzenie Komisji – 
godz. 8:55. 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG 

 

Anna Golędzinowska 
 
 

 
Protokół sporządziły: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


