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BRMG. 0012.12.2021  KRJPMG 
 
 

PROTOKÓŁ NR  16-1/2021 
z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska  
które  odbyło  się  17 lutego 2021 r.o godzinie 15:00. 

 

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. Poinformował 

również, iż posiedzenie jest nagrywane.  
 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie sprawozdania Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek 
Pomocniczych Miasta Gdańska za rok 2020. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 
3. Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów 

dzielnic. 
4. Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

 

PUNKT 1. 

Przyjęcie sprawozdania Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych 

Miasta Gdańska za rok 2020. 

 

Po krótce przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za ubiegły rok. 
Zaproponował, aby temat: Przeprowadzenie analizy w zakresie zapotrzebowania 
oraz założeń dla reformy podziału terytorialnego Miasta Gdańska, przeszedł na rok 
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obecny w związku z formalnym uruchomieniem projektu, w którym Miasto Gdańsk 
uczestniczy czyli EU Arenas, szczegóły tego projektu zapewne będą prezentowane 
przez Wydział Rozwoju Społecznego w niedługim czasie. Podziękował radnym  
z komisji za aktywny udział w posiedzeniach, gdyż frekwencja była 100%.  
 
 
Głosów w dyskusji nie było.  

Przystąpiono do głosowania. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie przyjęła sprawozdanie za 2020 rok. 

 
 

PUNKT 2. 

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 
 

 

Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zapytał Panią Sekretarz Komisji czy wpłynęły jakieś propozycje tematów do planu 
pracy. Zaproponował aby temat konsultacji społecznych na tym spotkaniu komisji 
omówić bardzo wstępnie ale również aby po spotkaniu wystąpić do Pani Prezydent 
o opinie, ocenę co do poszczególnych postulatów, uwag które wpłynęły podczas 
konsultacji. Dodał, że po uzyskaniu takiego całego dokumentu, raportu  
z konsultacji razem z tymi opiniami, chciałby aby w punkcie pierwszym omówić 
projekt statutów z nowelizacji statutów dzielnic po konsultacjach. Do punktu 
kolejnego powiedział, że jeszcze nie wiadomo jakie będą losy uchwały 
nowelizującej, w zależności jak się rozwinie sytuacja z raportem od Pani 
Prezydent, ale pewnie pojawi się konieczność sporządzenia zaktualizowanej wersji 
uchwały. Do tego wszystkiego nie wiadomo czy nie będą jeszcze potrzebne kolejne 
konsultacje społeczne. Chciałby również popracować nad wątkiem związanym  
z reformą podziału terytorialnego Miasta Gdańska. Wspomniał, że w zależności od 
dynamiki projektu EU Arenas chciałby kilka posiedzeń poświęcić zapraszając 
Wydział Rozwoju Społecznego, ale również przedstawicieli Uniwersytetu 
Gdańskiego, którzy od strony eksperckiej nad tym wątkiem będą czuwali. Odczytał 
z czatu informację radnej Agnieszki Bartków, że na pewno będą potrzebne kolejne 
konsultacje, sądząc po skali złożonych uwag. Potwierdził ten fakt mówiąc, iż 
jeszcze nie wgłębił się w jakościowy wymiar tych uwag na ile są daleko idące  
i w związku z tym będzie trzeba wykraczając poza projekt tego statutu, który 
został wcześniej przygotowany przeprowadzić kolejne konsultacje społeczne. 
Kolejne zgłoszenie z czatu, że jest prośba o wznowienie BPI oraz biura (biuro do 
obsługi jednostek pomocniczych Dolna Brama) jako kwestię pozastatutową.  
 
Radny Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Przypomniał jeszcze, że obiecywane już było podczas spotkań informacyjnych 
rozmowy na temat diet. Poprosił przewodniczącego komisji o wprowadzenie tego 
tematu do planu pracy komisji na najbliższy rok.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
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W tym temacie powiedział, że w międzyczasie temat konsultował z koleżeństwem  
z klubu i powstał nowy pomysł, a mianowicie aby poświęcić temu osobne 
posiedzenie komisji, zaprosić Panią Skarbnik, która mogła by zaprezentować  
uwarunkowania finansowe, które wiążą się z tymi możliwymi wariantami, które są 
dostępne jeśli chodzi o zmiany w tym zakresie. Ma na myśli zmianę, taka jaka była 
podczas spotkań informacyjnych sygnalizowana, czyli znaczący wzrost diet. Na 
spotkaniach padł taki postulat, aby wartość tych diet odpowiadała wartości diet 
radnych miasta, jeśli chodzi o przewodniczących zarządów, natomiast odpowiednio 
procentowo mniej ale odnosząc się do tego współczynnika diet radnych miasta 
pozostałych osób funkcyjnych. Również była propozycja na temat diet dla 
wszystkich radnych dzielnicowych. Dodał, że ten wątek chciałby połączyć  
z tematem pracy nad biurem do spraw obsługi jednostek pomocniczych. Wspomniał 
również, że główna bolączka która była zgłaszana przez radnych dzielnicowych, 
która wiąże się z dietami czyli potrzeba zwiększenia rekompensaty finansowej za 
poświęconą pracę wynikała z faktu, iż sporo tych prac administracyjnych spoczywa 
na radnych dzielnicowych, pojawiają się  iż zmiany organizacyjne po stronie obsługi 
rad dzielnic są elementem istotnym, który należało by rozważyć. Podsumował, że 
osobne posiedzenie komisji z udziałem Pani Skarbnik warto by było zorganizować 
ale również warto by było zaprosić wszystkich przedstawicieli rady miasta. Kolejny 
punkt to dyskusja nad poprawą obsługi administracyjnej organów dzielnic.  
 
Komisja ustaliła plan pracy dla Komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek 
Pomocniczych Miasta Gdańska: 

1. omówienie projektu uchwały nowelizującej statuty dzielnic po 
przeprowadzonych konsultacjach społecznych, 

2. dyskusja nad założeniami dla reformy podziału terytorialnego Miasta 
Gdańska, 

3. dyskusja nad dietami radnych dzielnic, 
4. dyskusja nad poprawą obsługi administracyjnej organów dzielnic. 

 
Więcej głosów w dyskusji nie było.  

Przystąpiono do głosowania. 
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie przyjęła plan pracy komisji na 2021 rok. 

 
Ustalenie terminarza spotkań: 
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Zaproponował środę na tydzień i dzień przed sesją.  
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji 
Powiedział, że w tym terminie ma komisję edukacji o godzinie 16.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Zapytał czy wtorek by pasował.  
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Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że we wtorki ma do 16.45 zajęcia dydaktyczne. Przypomniał, iż  
w ramach dobrej współpracy z Biurem Rady Miasta Gdańska nie powinno się zbyt 
późno posiedzeń komisji organizować.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Spytał w takim razie o poniedziałek.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Odpowiedziała, że w poniedziałki odbywa się komisja do praw skarg, wniosków  
i petycji.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Dopytał w jakie poniedziałki. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Odpowiedziała, że na dwa tygodnie przed sesją. Doprecyzowała, że jest to 
poniedziałek poprzedzający tydzień sesyjny.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji 
Zaproponował tydzień przed sesją w czwartek. Zadał pytanie czy te spotkania będą 
co miesiąc zwoływane.  
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Przypomniał, że tydzień przed sesją odbywa się posiedzenie Komisji Samorządu  
i Ładu Publicznego.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dodał, że wspólnie z Romualdem i Andrzejem uczestniczą w tej komisji więc jest 
kolizja terminowa. Zgodził się z rannym Peruckim, że komisje nie będą co miesiąc 
organizowane gdyż tych tematów nie jest za wiele i też nie wiadomo ile czasu 
komisja będzie czekała na uwagi od Pani Prezydent w temacie propozycji, które 
zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Powiedział, że w takim razie 
ustąpi i z racji tego, iż zajęcia na uczelni są on-line to nie za każdym razem musi je 
odbywał w formie telekonferencji tylko może coś po prostu rozesłać studentom. 
Podsumował, że może pozostać wtorek przed tygodniem sesyjnym. Zapytał tylko 
jaka godzina byłaby odpowiednia. Podkreślił, iż radni dzielnicowi proponują 
godzinę 17 by mogli w tych spotkaniach uczestniczyć. Zadał pytanie Pani Dyrektor 
Biura Rady jaka godzina najpóźniejsza wchodzi w grę, aby nie nadwyrężać prawa 
pracy ale uprzejmości biura.  
 
Pani Wioletta Krewniak – dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska  
Odpowiedziała, że najpóźniej komisje odbywają się o godzinie 16:30 i jest to już  
i tak późno, gdyż należy uwzględnić czas trwania komisji. Te komisje krócej 
trwające rozpoczynają się troszkę później. Te komisje, w których jest wielu 
uczestników, a na tej komisji jest dużo uczestników siłą rzeczy trwają dłużej. 
Poprosiła o uwzględnienie tego faktu, ponieważ praca urzędnika kończy się  
o godzinie 16, czyli godzinę już by pracownik musiał czekać na rozpoczęcie 
spotkania, jak komisja zdecyduje to tak będzie.  
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Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji 
Zaproponował godzinę 16:30 jako kompromis.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dodał, iż faktem jest że posiedzenia komisji doraźnej sądząc po tematach które 
zostały wyznaczone będą gromadziły liczne grono gości i sporo będzie głosów więc 
może troszkę wcześniejsza godzina wchodziła by w grę.   
 
Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący komisji 
Powiedział, że jeżeli terminy będą podane z dużym wyprzedzeniem to można 
zrobić od 16 i każdy jakoś ułoży sobie tak pracę by pasowało.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Dopowiedziała, że również by była za godzina 16.  
 
Radna Anna Golędzinowska – członek komisji 
Odpowiedziała, że jeśli chodzi o terminy to wyjątkowo ze względu na duże 
nadgodziny w poprzednim semestrze to wszystkie dni po godzinie 14 jej pasują 
wyłączając te dni kiedy uczestniczy w posiedzenia innych komisji czyli wtorek  
i środa przed sesją. Zakłada, że to co jest zawarte w planie pracy to nie są tematy 
jednospotkaniowe, to są na pewno zagadnienia z którymi komisja się będzie 
spotykać kilkakrotnie. Zaproponowała, aby się zastanowić nie koniecznie w tym 
momencie ale żeby ukierunkować na bardziej konkretne segmenty docelowo, 
oczywiście jakich specjalistów i ekspertów zewnętrznych będzie się na te spotkania 
zapraszać. Dodała, że osobiście wolałaby zaczynać spotkania komisji o 16, ale 
dostosuje się do możliwości.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Ze swojej strony powiedział, że również jest za godzina 16.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Dopowiedziała, że należy wziąć pod uwagę długość trwania tej komisji. Skoro do 
tej pory spotkania rozpoczynały się o godzinie 16 i potrafiły trwać do godziny 19 
przy różnych tematach, a teraz czekają duże tematy więc postulowała by aby 
rozpoczynać spotkania o 16.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Odniósł się do pytania zadanego na czacie, a mianowicie dlaczego spotkania 
informacyjne rozpoczynały się o 17. Odpowiedział, że te spotkania były 
nieformalne i nie wymagały obligatoryjnego udziału Pani Sekretarz więc uważa, że 
ten temat należało by uszanować i również jest za godziną 16. Odniósł się również 
do wypowiedzi radnego Plewy, że jeśli te spotkania będą podawane  
z wyprzedzeniem to ma nadzieję że każdemu uda się to jakoś zgrać.  
 
Radny Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Powiedział, że rozumie iż jest to problem urzędniczy ale jeżeli spotkania 
informacyjne mogły być o 17 to poprosił o zrobienie jakiegoś kroku w stronę 
radnych dzielnicowych i chociaż ustalić godzinę posiedzeń na 16:30. Dla ludzi 
czynnych zawodowo, to każde kilka minut jest problemem. Dopowiedział, że mowa 
jest o jednym czy dwóch urzędnikach, którzy będą musieli zostać po godzinach, ale 
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z drugiej strony mówi się o rzeszy społeczników, którzy mają większą możliwość 
uczestnictwa w posiedzeniach jak jest o późniejszej porze. Poprosił o przełożenie 
godziny na najpóźniejszą z możliwych.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Zaproponował, aby zrobić głosowanie za terminem: wtorek, tydzień przed sesją 
godzina 16:30.  

A. Stelmasiewicz – za  
P. Malak – wstrzymał się  
K. Błaszczyk – wstrzymała się  
A. Golędzinowska – za 
J. Perucki – -------- 
R. Plewa – wstrzymał się  
K. Ważny – za 
 

Dopowiedział, że biorąc pod uwagę arytmetykę jaka jest to przyjmuje, że ten 
termin został ustalony.  
 
 
 

PUNKT 3. 

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic. 

 

Pani Sylwia Betlej – kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
Powiedziała, że konsultacje rozpoczęły się 25 stycznia, zakończyły się  
w poniedziałek 15 lutego, zgodnie z planem, więc przez trzy tygodnie mieszkańcy 
mogli zgłaszać swoje uwagi do propozycji zmian statutów. Dodała, że konsultacje 
były przeprowadzone ze wszystkimi mieszkańcami więc każdy mógł zgłosić swoje 
uwagi. Z uwagi na sytuację pandemiczną nie było spotkań w przestrzeni publicznej, 
było wysłuchanie publiczne 9 lutego, zgłosiły się 23 osoby, ostatecznie 
wypowiedziały się 3 osoby mniej. Większość osób, które brały udział w wysłuchaniu 
publicznym, też zgłosiła swoje uwagi meilowo na formularzu. Główną formą 
zgłoszenia uwag to formularz elektroniczny, czy drukowany. Wpłynęło ponad 100 
formularzy, część w formie pisemnej, a druga część w formie meilowej. Wszystko 
to będzie dopiero scalane w jeden dokument, jeden raport który pokaże ile tak 
naprawdę było tych uwag. Podkreśliła, że patrząc pobieżnie wiele uwag się 
pokrywa i prawdopodobnie jest do siebie podobnych w punktach, w paragrafach 
czy ustępach. Tego jest bardzo dużo objętościowo, bo jednak wiele z tych uwag nie 
ograniczało się tylko do jednego punktu czy do jednego czy dwóch paragrafów ale 
do bardzo wielu. Należy teraz to uporządkować czy scalić ale na to potrzebują 
trochę czasu. Jako zespół konsultacyjny podjęli decyzję, że przekażą tę pracę 
osobie z zewnątrz, gdyż jest to praca bardzo czasochłonna by to wszystko zebrać, 
przenieść do exela, aby później umożliwić filtrowanie np. uwag do odpowiednich 
paragrafów. Następnie zgodnie z uchwałą o konsultacjach, tworzy się raport który 
będzie podsumowaniem, czyli podsumuje się jako zespół ile osób wzięło udział  
w konsultacjach, ile uwag wpłynęło, ile uwag wpłynęło po czasie, jakie elementy 
zaistniały w międzyczasie, jakie były formy konsultacji. Zamknięciem takiego 
raportu jest stanowisko Prezydenta do zgłoszonych uwag. Wspomniała, że jak to 
wszystko będzie zamknięte, a jest na to 30 dni od zakończenia konsultacji, to taki 
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raport zostanie przekazany Pani Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, a następnie 
jest to już kwestia działalności rady i radnych co z tymi uwagami, co z tymi 
opiniami Pani Prezydent się zadzieje dalej. W temacie uwag do zmian statutów to 
w ostatnim czasie, czyli w 2014 i 2016 roku były ostatnie zmiany do statutów, nie 
było aż tak wiele uwag jak tym razem, więc materiał jest bardzo obszerny, trudny 
do przeanalizowania i objęcia go swoją objętością. Spointowała, że jako zespół 
zrobią podsumowanie, przekażą Pani Prezydent, która przekaże Pani 
Przewodniczącej. Na kolejnych spotkaniach komisji będzie można się spotkać jak 
już będzie raport i będzie można mówić o szczegółach.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji  
Zgłosiła formalny wniosek, aby w ramach komisji skierować wniosek do Pani 
Prezydent aby wraz z tym raportem, który przygotuje zespół konsultacyjny, 
komisja oraz Rada Miasta Gdańska otrzymała stanowisko Pani Prezydent do każdej 
ze zgłoszonych uwag. 
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że zgadza się z tym wnioskiem, jest w trakcie pisania wniosku ale 
chciałby go delikatnie rozbudować. Myśli, że na pewno należy uwzględnić dwa 
wątki, po pierwsze formalną wykonalność uwzględnienia określonych uwag  
i propozycji. Dodał, że może być tak, że pomysł się podoba natomiast jest nie 
możliwy do zrealizowania z przyczyn np. że byłby niezgodny z ustawą  
o samorządzie gminnym lub z linią orzecznictwa wojewodów czy sądów 
administracyjnych. Wspomniał, iż podczas spotkań informacyjnych kilka takich 
wątków się pojawiło, chociażby w kontekście możliwości zorganizowania wyborów 
do rad dzielnic w tym samym dniu kiedy odbywają się wybory samorządowe, co 
obecnie jest wykluczone na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i w związku 
z tym to jest wątek którego nie jesteśmy w stanie zrealizować, więc myśli że była 
by to pierwsza szczotka weryfikująca to czy dane uwagi powinny zostać 
uwzględnione. Natomiast, w sytuacji kiedy formalnie taka możliwość wdrożenia 
uwagi istnieje, no to wypadało by uzyskać opinie merytoryczną, czyli poprosić 
Panią Prezydent o wyrażenie oceny na temat zasadności uwzględnienia określonej 
uwagi i propozycji, to już z przyczyn nie formalnych tylko z przyczyn 
organizacyjnych, celowościowych, finansowych, różne mogą być przyczyny 
pozytywnej czy negatywnej oceny tego typu rozwiązań. Dodatkowo pokusił by się  
o poproszenie Pani Prezydent o to, żeby w sytuacji kiedy dana uwaga uznana jest 
za nieodpowiednią od strony formalnej to aby może spróbować zaproponować 
jakieś alternatywne rozwiązanie, które formalnie byłoby dopuszczalne.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji  
Dopowiedziała, że jest za.  
 
Radna Anna Golędzinowska - członek komisji  
Również uważa, że jest to rozbudowanie w dobrym kierunku.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Przytoczył wypowiedź na czacie Pani Sylwii Betlej, że interpelacje radnych 
dzielnicowych też zdają się niemożliwe. Padła również propozycja by zamienić 
słowo interpelacja na wniosek. Zadał pytanie, że jeżeli będzie taka sytuacja, że  
w takim trybie który został zaproponowany w konsultacjach dane rozwiązanie nie 
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będzie możliwe, to może warto by było stworzyć jakąś alternatywę, która była by 
legalna. Zaproponował takie punkty, o które chciałby zapytać Pani Prezydent: 

  wyrażenie przez Panią Prezydent opinii na temat formalnej możliwości 
uwzględnienia poszczególnych uwag oraz propozycji wniesionych w okresie 
konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic, 

  w przypadku wyrażenia pozytywnej opinii na temat uwag i propozycji, o których 
mowa w pkt 1 - komisja wnosi o wyrażenie oceny na temat zasadności 
uwzględnienia w/w uwag i propozycji 

  w przypadku wyrażenia negatywnej opinii na temat uwag i propozycji, o których 
mowa w pkt 1 - komisja wnosi o przedstawienie alternatywnych rozwiązań, które 
dążą do realizacji celu zgłoszonego w w/w uwagach propozycjach 

Pani Sylwia Betlej – kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
Odniosła się do podanych punktów, mówiąc że rozumie dwa pierwsze punkty, 
wynikają one również z uchwały o konsultacjach, że częścią raportu jest opinia 
Prezydenta na temat zgłoszonych uwag. W przypadku wyrażenia negatywnej opinii 
na temat uwag i propozycji o którym mowa w punkcie pierwszym to komisja wnosi 
o przedstawienie alternatywnych rozwiązań. Zadała pytanie jak to ma się odnosić 
do samych konsultacji i do uwag które spłynęły w trakcie konsultacji. Wydaje jej 
się że pierwszą działalnością komisji powinno być odniesienie się do uwag, które 
spłynęły od mieszkańców w trakcie konsultacji. Dopowiedziała, że najpierw by 
trzeba było je przyjąć lub nie przyjąć, a inne propozycje Prezydenta to jaki miały 
by tryb, czy jako głos doradczy. Zastanawia się do czego to by miało być 
zastosowane, czy nie gubi się wątku konsultacji, zgłoszonych uwag w trakcie 
konsultacji.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, jak to widzi z perspektywy konsultacji. Gdyby się okazało, że jakaś 
propozycja zostanie uznana za wartą tego aby ją wdrożyć, tylko legalnie nie będzie 
możliwa do uwzględnienia, ale byłaby jakaś alternatywa z której można by było 
skorzystać to podejrzewa, że jedyną drogą byłoby przeprowadzenie nowych 
konsultacji całego dokumentu uwzględniającego też taką propozycję. Podkreślił, iż 
wielokrotnie były już rozmowy, że nie ma możliwości aby wprowadzić jakieś 
zmiany w dokumencie które będą wykraczały poza zakres konsultacji i które nie 
będą podlegały kolejnym konsultacjom. Raczej trzeba się trzymać dosyć sztywno  
tego, że taki dokument jednak w formie ostatecznej, albo musi być ponownie 
poddany konsultacjom albo przynajmniej wynik tych zmian musi bezpośrednio 
nawiązywać do uwag które wynikają z konsultacji. Wydaje mu się, iż takie 
rozwiązanie przedłużyło by to pracę nad dokumentem, ale gdyby ta sprawa była 
warta to przynajmniej warto o tym porozmawiać.  
 
Pani Sylwia Betlej – kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
Odniosła się do wypowiedzi na czacie, że jeżeli uwagi są sprzeczne z prawem to 
powinna być propozycja alternatywna.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
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Poprosił o doprecyzowanie stwierdzenia, co to znaczy propozycja alternatywna, 
dopytał z czyjej strony.  
 
Radny Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Odpowiedział, że ze strony Pani Prezydent. Jeżeli urząd zdecyduje czy Pani 
Prezydent formalnie o tym, że coś jest sprzecznego z prawem i nawet na podstawie 
opinii radcy prawnego to wówczas niech urząd zaproponuje, jeśli trzeba się odnieść 
rzeczowo do uwag zgłoszonych przez mieszkańców, że jeżeli np. interpelacja 
radnego dzielnicowego czy zarządu dzielnicy jest niemożliwa no to można 
zaproponować np. że będą rozpatrywane w trybie tak jak interpelacje czy jakąś 
inną rzecz.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że może warto w trzecim punkcie dodać, że jeżeli w sytuacji kiedy 
Pani Prezydent pozytywnie ocenia samą ideę. Dziwne by było, gdyby Pani 
Prezydent negatywnie oceniła od strony formalnej uwagę ale również nie zgodziła 
się z jej istotą a i tak oczekiwało by się jakiegoś alternatywnego rozwiązania, które 
było by legalne.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Zaproponowała, aby punkt trzeci sformułować w ten sposób, że w przypadku 
wyrażenia negatywnej opinii na temat uwag i propozycji określonych w punkcie 
pierwszym i pozytywnej opinii celowości wprowadzania analogicznych 
mechanizmów to o przedstawienie alternatywnego rozwiązania.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że można nawiązać do punktu drugiego, gdyż zostało napisane że 
wyrażenie oceny, na temat zasadności czyli np. w przypadku negatywnej opinii na 
temat uwag i propozycji o których mowa w punkcie pierwszym a jednocześnie 
pozytywnej oceny na temat zasadności uwzględnienia tych uwag komisja wnosi  
o przedstawienie alternatywnych rozwiązań, które dążą do realizacji celu 
zgłoszonego w w/w uwagach czy propozycjach 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek komisji 
Dopowiedziała, że się można zapętlić, gdyż jeśli coś będzie negatywnie formalne to 
tego tak naprawdę w punkcie drugim, nie może być podjęte pozytywnie. To było by 
nie konsekwencją, bo jeśli coś jest formalnie to nie można tego aprobować jako 
bezpośredniego wpisania do statutów, należy znaleźć jakiś zapis na okrętkę. 
Zaproponowała taki zapis, że w przypadku negatywnej opinii z punktu pierwszego  
i celowości wprowadzenia, na tym skończyła swoją wypowiedź.  
 
Radny Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Zaproponował aby na końcu punktu trzeciego dodać, że jeżeli Pani Prezydent uzna 
uwagę za celową czy zasadną.  
 
Pani Sylwia Betlej – kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
Powiedziała, że próbuje sobie poukładać to wszystko w głowie i podsumuje te całe 
konsultacje w 3 zdaniach. Rada Miasta przyjęła uchwałę o zmianach statutu. 
Zostały zrealizowane konsultacje, wpłynęły uwagi, są uwagi po konsultacjach, 
będzie raport, w raporcie będzie stanowisko Prezydent i dalej to trafia do Rady 
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Miasta. Następnie należy ustosunkować się i przyjąć rekomendacje czy uwagi, które 
zostały zgłoszone w trakcie konsultacji. W jej ocenie to jest zadanie Rady. Dodała, 
że oczywiście można to robić na zasadzie współpracy czyli tego żeby zmiany były 
dyskutowane zarówno przez Panią Prezydent jak i wszystkich radnych ale 
ostateczną decyzję podejmie komisja czy Rada Miasta, co zrobić z tymi zmianami  
i które zmiany przyjąć a które nie. Jeśli przyjmie się cokolwiek co wykracza poza 
konsultację to wtedy będzie trzeba zrobić nowe konsultacje. Wydaje jej się, że 
rozmowy wyprzedzają w przyszłość. Nie wiadomo jakie uwagi będą, nie wiadomo 
jak się ustosunkują radni do tych uwag. Wydaje jej się, że wyprzedza się fakty. 
Zaproponowała by poczekać na raport i wtedy spojrzeć na to na ile jest 
konieczność wyciągania różnych stanowisk.  
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Uważa, że stanowisko do każdego tematu, dobrze by było, aby każda ze stron 
wystosowała. Podkreślił, że radni będą decydować ale uważa że strona społeczna 
będzie chciała skomentować. Dotychczas nikt nie miał takiej możliwości, gdyż na 
wysłuchaniu była taka formuła by nie komentować wypowiedzi innych osób, uwag 
również nikt nie widział tego w formie raportu. Uważa, że będzie taki moment 
kiedy radni dzielnicowi i inne osoby z zewnątrz będą chciały ustosunkować się do 
tych propozycji. W temacie Pani Prezydent, to powiedział że stoi na czele całego 
magistratu, jest szefem wszystkich jednostek organizacyjnych więc wydaje mu się, 
iż dobrze by było aby również wypowiedziała się w temacie tych propozycji, dialog 
na pewno będzie dalej się toczył, ale należy poprosić każdą ze stron o jakieś 
stanowisko w tym temacie.  
 
Zaproponował taką treść wniosku do Pani Prezydent: 
 
w związku z zakończonymi w dniu 15 lutego 2021 roku konsultacjami społecznymi w 
sprawie projektów zmian Statutów dzielnic prowadzonymi na podstawie uchwały Nr 
XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku Komisja ds. 
Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska uprzejmie wnosi o: 

1. wyrażenie przez Panią Prezydent opinii na temat formalnej możliwości 
uwzględnienia poszczególnych uwag oraz propozycji wniesionych w okresie 
konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic, 

2. w przypadku wyrażenia pozytywnej opinii na temat uwag i propozycji, o 
których mowa w pkt 1 - komisja wnosi o wyrażenie oceny na temat 
zasadności uwzględnienia w/w uwag i propozycji, 

3. w przypadku wyrażenia negatywnej opinii na temat uwag i propozycji, o 
której mowa w pkt 1 - komisja wnosi o przedstawienie alternatywnych 
rozwiązań, które dążą do realizacji celu zgłoszonego w w/w uwagach i 
propozycjach - jeżeli cel uwagi zostanie uznany za zasadny przez Panią 
Prezydent. 

Prosimy ponadto o przekazaniem Komisji wskazanych opinii łącznie z treścią 
raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

USTALENIA KOMISJI: 
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Komisja zagłosowała jednogłośnie 7 głosami „za” skierowaniem takiej streści wniosku do 

Pani Prezydent.  

Ma nadzieję, że ta formuła będzie zrozumiała, nie wie dokładnie kto tym tematem 
się będzie zajmował, czy referat Sylwii Betlej czy inna jednostka ale jakby co, to 
jest gotowy na rozmowy w tym temacie. Przeczytał jeszcze pytanie z czatu,  
a mianowicie jaką rolę pełni Referat ds. Rad Dzielnic działający przy biurze Pani 
Prezydent. Odpowiedział, ze referat jest odpowiedzialny za prowadzenie, obsługę 
konsultacji społecznych.  
 
Pani Agnieszka Bartków – przewodnicząca zarządu dzielnicy Orunia – Św. 
Wojciech - Lipce 
Doprecyzowała swoje pytanie, że tak naprawdę rozchodzi się o to, że te wszystkie 
uwagi które zgłoszą mieszkańcy przy konsultacjach powinny być zebrane dla 
komisji przez Referat ds. Rad Dzielnic działający przy biurze Pani Prezydent, jakoś 
Pani Prezydent musi się zaangażować w całą reformę. Dodała, że są pewne 
oczekiwania pracy urzędników względem jednostek pomocniczych.   
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Dopowiedział, że taka intencja przyświeca również radnym aby uzyskać pisemną 
opinię na temat tych propozycji. Dodał, że nie chce wskazywać Pani Prezydent kto 
miałby się tym zająć, być może będzie to rozpatrywane na poziomie prezydenckim, 
ale podejrzewa, że jakiś udział referatu w tym będzie. Podkreślił, że jeśli pojawi 
się tylko raport to na pewno go udostępni radnym dzielnicowym i na kolejnych 
spotkaniach komisji będą mogły być dyskusje na temat tego raportu.  
 
 

  

PUNKT 4. 

Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że do komisji wpłynęło wiele korespondencji, w przeważającej 
większości dotyczyły tematu historycznego, a mianowicie druku 772 czyli uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybów funkcjonowania konwentów 
makrodzielnicowych.  
 
Oprócz tego wpłynęło pismo od radnej Haliny Wojnicz w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania miejscowego na obszarze dzielnicy Piecki-Migowo – radna 
Golędzinowska powiedziała, że odpowiedź w tej sprawie została wystosowana  
z Biura Rozwoju Gdańska, przewodniczący uznał, że jest to pismo do wiadomości 
komisji.  
 
Również wpłynął meil od radnej dzielnicy Aniołki, która niepochlebnie wypowiadała 
się na temat Pani Prezydent na profilu facebookowym – komisja uznała że nie 
należy to do właściwości komisji doraźnej.  
 
Kolejne pismo wpłynęło z Zarządu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysiąclecia  w sprawie dobrej bądź złej współpracy pomiędzy jednej z radnych  
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a zarządem dzielnicy, która zrezygnowała z mandatu – pismo trafiło do Komisji 
Samorządu i Ładu Publicznego, w komisji doraźnej jest do wiadomości.  
 
Również były przekazane od Pani Sekretarz uchwały dotyczące konsultacji  
w statutach dzielnic, wątki zostały zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, 
gdyby się okazało, że uchwały z dzielnic Strzyża, Wrzeszcz Górny, Piecki-Migowo 
nie trafiły do zespołu konsultacyjnego i nie miały by być objęte raportem to 
pozwoli sobie je przekazać do zespołu. Spytał radnego Witkiewicza, czy to pismo to 
jest uchwała z 24.11.2020r.  
 
Radny Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 
Odpowiedział, że ta uchwała dotyczyła aby nie kierować w takim tempie i w takim 
czasie pod konsultacje. Dodał, że pewnie kolejna uchwała również wpłynęła  
z uwagami konsultacyjnymi, była również przesłana do zespołu konsultacyjnego, 
który zdecydował, że będzie to dołączone do uwag.  
 
Kolejne pismo od Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości SM – 
komisja podjęła decyzję, że pismo do wiadomości komisji. 
 
Radny Karol Ważny – przewodniczący Komisji 
Przeczytał ostatnie pytanie z czatu, a mianowicie że GOS miał zrobić spotkanie 
typu: Jak pomóc w organizacji imprez sportowych.  
 
Pani Sylwia Betlej – kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic 
Odpowiedziała, że na spotkaniu Kolegium Przewodniczących będzie Gos, który 
będzie głównie mówił o współpracy z radami dzielnic, będzie również na tym 
spotkaniu przedstawiciel schronisk więc to będzie moment aby te tematy omówić.  
 

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. 
16:15. 
 
 
 
               Przewodniczący Komisji  ds. Reformy                                                  

     Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 
 
 
                Karol Ważny 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Agnieszka Witkowska 
Pracownik  Biura Rady Miasta Gdańska 


