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PROTOKÓŁ NR 33–2/2021
Z trzydziestego trzeciego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu
Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 28
stycznia 2021 roku, a rozpoczęło się o godz. 8:30 z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS
TEAMS.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna Teresa Wasilewska z powodu trudności technicznych z połączeniem.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 33 nadzwyczajne posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał
zebranych i powiedział, że porządek obrad został 26 stycznia br. drogą elektroniczną
wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przewodniczący sprawdził na początku posiedzenia obecność członków
Komisji.
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Pruszcz
Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Żukowo w zakresie
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
na przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II – druk nr 844.
Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przedłużenia
wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w lutym,
marcu i kwietniu 2021 r. – druk nr 845.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Następnie Przewodniczący powiedział, że dziś rano w trybie nadzwyczajnym został
skierowany do Komisji do zaopiniowania projekty uchwały w sprawie częściowego
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 851.
Powiedział, że projekt uchwały wpłynął tak późno, ponieważ dopiero 26-go ustawa,
która umożliwia gminom tego typu działania, została ogłoszona. Pan Prezydent
podpisał 25-go, a 26-go ukazała się w Dzienniku Ustaw stąd takie ekspresowe tempo,
ale zależy nam, żeby ci przedsiębiorcy jeszcze w styczniu mieli taką możliwość i z
tej ulgi w postaci odroczenia I raty mogli skorzystać.
Przewodniczący zaproponował, aby wprowadzić i omówić go w pkt 2A porządku.
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 851 jako pkt 2A:
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna
5 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku
posiedzenia.
Radny Krystian Kłos – za
Radny Jan Perucki – za
Radna Katarzyna Czerniewska – nieobecna
Radny Michał Hajduk – za
Radna Barbara Imianowska – za
Radna Elżbieta Strzelczyk – za
Radna Teresa Wasilewska – nieobecna
5 za – jednogłośnie
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Pruszcz
Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Żukowo w zakresie
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
na przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II – druk nr 844.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.5.2021).
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji dołączyła do posiedzenia.
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Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Witam serdecznie państwa, druk nr 844 to jest projekt uchwały, w której
prosimy o zgodę dla pani Prezydent na zawarcie porozumienia samorządowego. W
ramach tego porozumienia, w którym będzie uczestniczyło Województwo Pomorskie
poprzez swoje Biuro Planowania, odpowiednik naszego BRG, Gmina Miasta Pruszcz
Gdański, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Kolbudy, Gmina Żukowo. W ramach tego
porozumienia chcemy opracować analizy transportowe w obszarze potencjalnej
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II, zwanej też SKM Gdańsk Południe. To
jest taka wspólna inicjatywa mająca wspomóc proces programowania PKM-ki w tym
obszarze. Jak wiecie państwo PKM-ka ogłosiła przetarg na studium techniczne,
ekonomiczno-środowiskowe i to będzie jeden z dokumentów programujących to
przedsięwzięcie, natomiast drugim bardzo ważnym dokumentem, z którego ten
pierwszy będzie też m. in. korzystał są właśnie te analizy transportowe. Potrzeba
skoordynowania tej operacji jest taka, żeby właśnie Województwo Pomorskie
poprowadziło w partnerstwie z gminami, które wymieniałem, to przedsięwzięcie.
Jeśli chodzi o podział kosztów zaproponowano ten podział stosownie do proporcji
związanej z mieszkańcami obszarów objętych tą analizą, więc na Gminę Miasta
Gdańska z 400 000 zł, bo na tyle się szacuje wartość takiego zamówienia dotyczącego
analiz, na Miasto Gdańsk przypada 36% czyli 144 000 zł. Oczywiście w przypadku
kiedy te oferty będą przekraczały będzie to zamówienie procedowane odpowiednio
dalej z samorządami. To jest szalenie ważna kwestia. Przepraszamy, że jest to w
ostatniej chwili, natomiast tutaj taka formuła jest potrzebna, żebyśmy wspólnie to
zamówienie przeprowadzili. Obszar tych analiz będzie ostatecznie jeszcze
doprecyzowywany i tutaj też jesteśmy po rozmowach zarówno z PKM-ką jak i z Radą
Dzielnicy z panią przewodniczącą Bartków, że te analizy będą w takim obszarze, w
jakim będzie potrzebny, czyli również obejmą te obszary Oruni, których wpływ
kolejowy jest tutaj bardzo ważny. Jeśli państwo mają pytania to jestem do
dyspozycji, a proszę w imieniu pani Prezydent o pozytywną opinię. Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, i
powiedział, że przewodnicząca Bartków pisała maila i na czacie, że te rozmowy się
odbyły i ten zakres, o ten teren, o którym pan wspomniał zostanie poszerzony,
natomiast podobna korespondencja do mnie trafiła i też panu przekażę za chwilę z
Rady Dzielnicy Olszynka z prośbą o pochylenie się nad tym fragmentem miasta, więc
tutaj też ewentualna prośba o kontakt z Radą Dzielnicy Olszynka i przestawienie
ewentualnie jak sytuacja wygląda, żeby mieli pełną transparentność i, żeby żadna z
jednostek pomocniczych nie czuła się w żaden sposób pominięta, bo to jest dość
ważny projekt, którego realizacja będzie miała ogromny wpływ na rozwój miasta,
ale też poszczególnych dzielnic, więc tutaj gorąca prośba, żeby ten dialog był
szeroko prowadzony. Będziemy oczywiście sprawie się przyglądać i pilnować, żeby
te wszystkie uwagi, które były złożone w tych realizacjach dokumentów się znalazły,
więc przechodzimy do głosowania.
Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr
844.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Dawidowskiego – Dyrektora Wydziału Projektów
Inwestycyjnych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie
- 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 844. (Opinia nr 33-2/216-4/2021).
Radna Teresa Wasilewska jeszcze nie dołączyła do posiedzenia.
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przedłużenia
wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w lutym,
marcu i kwietniu 2021 r. – druk nr 845.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.6.2021).
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła
projekt uchwały.
Powiedziała: Dzień dobry, panie przewodniczący, państwo radni proponujemy
przeniesienie, odroczenie terminów płatności trzech rat podatku od nieruchomości z
15-go lutego na 15-go października, z 15-go marca na 15-go listopada i z 15-go
kwietnia na 15-go grudnia dla podatników, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19. Uchwałą objęci są podatnicy, którzy wymienieni są w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Podobna
uchwała została podjęta w zeszłym roku, 30 kwietnia 2020 r. była analogiczna,
jednak w tamtej uchwale odroczyliśmy dwie raty podatku od nieruchomości za maj
i czerwiec, i przedłużyliśmy je do 30-go września. W tej chwili bazujemy na
znowelizowanej ustawie, która to nowelizacja weszła w życie 16-go grudnia i ta daje
możliwość przedłużenia właśnie terminów z I półrocza do końca bieżącego roku, z
czego też chcemy skorzystać i dać szansę przedsiębiorcom, którzy finansowo bardzo
odczuwają wprowadzony stan epidemii. Jeśli chodzi o konsekwencje i skutki
finansowe to uprawnieni przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe
jeśli podliczymy wartość przepisu na pierwszą ratę to jest ok 5,5 mln zł, co oznacza,
że ulga obejmuje czy sumuje się na kwotę ok 12,5 mln zł za 3 miesiące. Jeśli wszyscy
uprawnieni skorzystaliby z tej możliwości to te 12,5 mln zł pojawiłyby się w trzech
ostatnich miesiącach tego roku. Jeszcze jedno zdanie w kontekście ewaluacji
poprzedniej uchwały, z poprzedniej uchwały skorzystały 4 osoby fizyczne i 8
przedsiębiorców i łączna wartość ulgi, z jakiej skorzystano to było 340 tys. zł.
Dziękuję.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję.
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Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Pani Skarbnik jak się spodziewacie ile w tej chwili osób skorzysta z tej uchwały?
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Specjalnie podałam porównanie zeszłoroczne i tegoroczne, absolutnie trudno jest
powiedzieć. W poprzednim roku liczyliśmy, że wartość ulgi może być ok 3 mln zł,
10% tej kwoty nie wpłynęło w wymaganym terminie czyli w I kwartale. Jesteśmy
przygotowani na pełną wartość czyli na 12,5 mln zł. Jeśli w I kwartale nie pojawi się
to jesteśmy w stanie przetrwać. W tej chwili płynność finansowa miasta jest na tyle
wystarczająca, że to nie odbędzie się kosztem realizacji zadań. Jesteśmy
przygotowani na pełną kwotę. Jeśli będzie analogicznie jak w zeszłym roku i byłoby
to 10% to byłaby to kwota ok 1,2 – 1,3 mln zł.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Nie tyle pytanie co taki króciutki komentarz, bo po pierwsze bardzo dziękuję za
ekspresowe przygotowanie projektu uchwały. Cieszę się, że został on przygotowany
w oparciu o interpelację klubu radnych Wszystko dla Gdańska i możemy się tylko
cieszyć, że Gdańsk jest razem z przedsiębiorcami, a w nawiązaniu do wypowiedzi
pani radnej Strzelczyk to myślę sobie, że też w tym nasza wielka rola, żebyśmy
promowali te rozwiązania. Ta zeszłoroczna edycja była taką edycją inauguracyjną,
także myślę sobie, że jest szansa, że w tym roku po prostu większa liczba
przedsiębiorców będzie wiedziała o możliwości właśnie takiego podratowania swoich
finansów i na pewno wielka w tym nasza rola, także bardzo serdecznie zachęcam do
rozpowszechniania tej informacji. Dziękuję.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo pani radna. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 845.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie w
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 845. (Opinia nr 332/217-5/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radnej Teresie Wasilewskiej – członkowi Komisji, nie udało się jeszcze połączyć.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pani radna właśnie do mnie dzwoniła, że próbuje się połączyć, więc mam nadzieję,
że jeszcze chociaż na ten ostatni punkt uda się pani radnej dołączyć.
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Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Rozmawiałam też z radną Wasilewską i ona pytała czy jest możliwość telefonicznego
oddania głosu, że gdyby ona zadzwoniła…
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Też rozmawiałem, wskazałem, że nie ma takiej możliwości. Musi być fizycznie
połączona, rejestrowany jest obraz i dźwięk z posiedzenia Komisji, w związku z tym
możliwości obrad telefonicznych niestety nie mamy, także nie ma takiej możliwości.

PUNKT – 2A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie częściowego
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdańska za rok 2021 – druk nr 851.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXII sesji Rady Miasta
Gdańska z 28 stycznia r. – sprawa BRMG.0006.12.2021).
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć zanim panu dyrektorowi oddam głos, bo
tutaj też cieszy, pani radna Czerniewska wspomniała, że Klub WdG złożył
interpelację. To oczywiście cieszy, bo my też podobne składaliśmy i ona wychodzi
jakby naprzeciw chyba nas wszystkich, żeby te działania podejmowane, które mogą
ułatwić życie przedsiębiorcom na terenie miasta Gdańska są istotne i chyba zależy
nam wszystkim, żeby tego typu rozwiązania były wprowadzone, wiec cieszy, że
mimo jeszcze krótszego czasu niż poprzednio pan dyrektor i cały Urząd stanął na
głowie, żeby tą uchwałę jeszcze właśnie w styczniu przegłosować, żeby ci wszyscy
przedsiębiorcy już mogli z niej jak najszybciej korzystać, i albo odroczyć termin
płatności, albo ubiegać się o zwrot wpłaconej raty, więc panie dyrektorze bardzo
proszę.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowna Komisjo udało nam się faktycznie
wczoraj podjąć decyzję o tym, że wprowadzimy projekt tej uchwały na dzisiejszą
sesję w związku z faktem, że 26-go stycznia weszła nowela dotycząca ustawy
covidowej mamy szansę, a właściwie państwo mają szansę jako Rada Miasta, żeby
zwolnić z opłaty za sprzedaż alkoholów. W tym wypadku odebraliśmy masę telefonów
z wielu punktów i lokali gastronomicznych i oczekiwania były jednoznaczne.
Właściciele restauracji zamkniętych i innych lokali prosili nas o wsparcie. W związku
z tym mając taką możliwość w tym projekcie uchwały chcielibyśmy zwolnić ich z
części opłat I raty i to jest realna pomoc w walkę z epidemią. Zwolnienie nie dotyczy
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznczonych
dla spożycia poza miejscem sprzedaży, więc nie mówimy tutaj o zezwoleniach
cateringowych, tylko zezwoleniach tych pozwalających na sprzedaż w lokalu.
Sytuacja wygląda też w ten sposób, może dwa słowa powiem o tym, w jaki sposób
wygląda sytuacja jeżeli chodzi o pobieranie tych opłat, a mianowicie do końca
stycznia jest pobierane oświadczenie. Każdy przedsiębiorca musi wysłać
oświadczenie o wysokości sprzedaży w zeszłym roku i na tej podstawie oblicza się
wysokość składki na rok 2021. Wiemy, że w ubiegłym roku mniej było miesięcy, kiedy
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działalność gastronomiczna mogła być prowadzona w związku z tym szacujemy, że
generalnie dochody gminy z tytułu prowadzonej sprzedaży w punktach
gastronomicznych będzie niższa niż w zeszłym roku. Szacujemy, że zwolnienie z I
raty może wynieść około 1 mln zł. Takiego przychodu nie uzyskamy, ale nie będzie
tutaj żadnego problemu jeżeli chodzi o realizacje polityki profilaktyki alkoholowej,
przeciw narkotykowej ze względu na to, że w budżecie znajdowała się pewnego
rodzaju nadwyżka, także nie są zagrożone żadne działania, które będzie realizował
Wydział Rozwoju Społecznego.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i zapytał, to chodzi o I ratę, a druga? Za pół roku jest
płatna? Jak to wygląda?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie. Raty są trzy. Drugą ratę będą przedsiębiorcy musieli zapłacić w maju. Raty są
proporcjonalne, w związku z czym jeżeli ten lockdown będzie się przedłużał być
może jeszcze raz w podobnym temacie będziemy się na ten temat wypowiadać.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję panie dyrektorze. O to chciałem dopytać. Czy ze strony państwa radnych
są jeszcze jakieś pytania?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Tylko takie pytanie techniczne czy to jest tak, że co roku ten termin składania
oświadczeń o wysokości sprzedaży upływa z końcem stycznia?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, dokładnie co roku. Co roku mamy analogiczną sytuację.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałem się tylko upewnić, że to nie jest tak, że w tym roku zostaną przedsiębiorcy
zaskoczeni, ale w takim razie nie.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedsiębiorcy dowiedzą się tak naprawdę dzisiaj.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Właśnie, do tego zmierzam.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Pan dyrektor nam uciekł chyba, zerwało się połącznie. Natomiast co istotne, w
projekcie uchwały jest również wskazane, że w przypadku, kiedy przedsiębiorąca już
zapłacił tą I ratę może ubiegać się o jej zwrot, w związku z tym jeżeli już ta płatność
została zrobiona to przedsiębiorca będzie mógł uzyskać te środki. Na pewno będzie
realna pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą te lokale gastronomiczne,
a nie mają sprzedaży, ale widzę, że jeszcze pani Skarbnik się zgłasza, więc bardzo
proszę.
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
Widzę, że Łukasz Kłos zniknął, pewnie stracił łączność z Internetem. Potwierdzam,
że nawet jeżeli przedsiębiorcy już zdążyli wpłacić to jesteśmy przygotowani na to,
żeby zwracać im te środki. Także to też mamy przedyskutowane. Ścieżka jest
wypracowana. Wszystko się wczoraj działo, także jesteśmy już na dzisiaj gotowi.
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Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję pani Skarbnik za dokończenie mojej wypowiedzi. Niestety problemy
techniczne nie pozwoliły mi dokończyć. Myślę, że wszystko jest jasne i dziękuję za
wczorajszą współpracę.
Pan Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 851.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Łukasza Kłosa – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 851. (Opinia nr 33-2/218-6/2021).
Karta do głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radnej Teresie Wasilewskiej – członkowi Komisji nadal nie udało się połączyć.

PUNKT – 3
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Obecni na koniec posiedzenia:
Radny Krystian Kłos – obecny
Radny Jan Perucki – obecny
Radna Katarzyna Czerniewska – obecna
Radny Michał Hajduk – obecny
Radna Barbara Imianowska – obecna
Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna
Radna Teresa Wasilewska - nieobecna
Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.8:55
Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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