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PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 
 

z XXXII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021 roku 

w trybie zdalnym 

 

 
 
Początek obrad godz. 900 

W sesji na 34 udział wzięło 34 radnych, 
 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
 

PUNKT 1 
 

SPRAWY REGULAMINOWE 
 
 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Otworzyła obrady XXXII sesji Rady Miasta Gdańska. Powitała radnych, 

prezydent i jej zastępców, biorących udział w sesji.   

 

Sprawdziła kworum, przypomniała, jak będzie wyglądało zabieranie głosu 

podczas sesji.  

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (druk 843); 

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały 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 844); 
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Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały 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 845);                         

 

Wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 

grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie 

działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu 

obywateli (druk 846); 

 

Wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 

grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały 

zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji mieszkańców 

Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 (druk 847); 

 

Wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 
grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów składania wniosków o wykup 
mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do bonifikaty 
(druk 848);  
 

Wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Prezydenta Miasta Gdańska (druk 850); 

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały 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 851); 

 

Głosowania o włączenie: 

 

(druk 843):  
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                                                   za                                      -  31  
                                                   przeciw                             -   1 
                                                   wstrzymało się                 -   2 
 

                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 4. 

 

(druk 844):  

                                                   za                                      -  34  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 2A. 

 

(druk 845): 

                                                   za                                      -  34  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 1A. 

 

(druk 846): 

                                                   za                                      -  30  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   4 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 5. 

 

(druk 847): 
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                                                   za                                      -  33  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   1 
 

                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 6. 

 

(druk 848): 

 

 

                                                   za                                      -  32  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   2 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 7. 

 

(druk 850): 

 

 

                                                   za                                      -  31  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   3 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4 ppkt 8. 

 

(druk 851): 

 

 

                                                   za                                      -  33  
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   1 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Będzie w pkt 4 ppkt 1B. 

 

Porządek obrad:  

 
 

1. Sprawy regulaminowe 

− otwarcie sesji. 
 

2. Komunikaty: 

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska: 

  

3. Oświadczenia Klubów Radnych. 
 
4. Uchwały: 
 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego 
Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek 
Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
w Gdańsku oraz nadania jej statutu (druk 842); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

   Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
   Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
    
   Komisja wiodąca – Komisja Edukacji – opinia pozytywna 
                                                     Komisja Strategii i Budżetu – opinia pozytywna 
 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” – opinia negatywna 
Związek Nauczycielstwa Polskiego – opinia pozytywna 
 

 

1A) 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 845); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

   Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
   Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

Komisja wiodąca – Komisja Strategii i Budżetu – opinia pozytywna 
   Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – opinia pozytywna 

 

1B) 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 851);  
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

 Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
 

2) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody 
Teatralnej Miasta Gdańska (druk 840); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

  Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska 
  Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
 

Komisja wiodąca – Komisja Strategii i Budżetu – opinia pozytywna 
                            Komisja Kultury i Promocji – opinia pozytywna  

 

2A) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem    
Pomorskim,    Gminą Miasta Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz 
Gdański, Gminą Żukowo w zakresie wspólnego preprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz transportowych w 
obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II                          
(druk 844); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

    Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
    Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
 

   Komisja wiodąca – Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej –  
opinia pozytywna 

           Komisja Strategii i Budżetu – opinia pozytywna 
           Komisja Samorządu i Ładu Publicznego – nie opiniowała  

 

 

3) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych na 2021 rok w mieście Gdańsku (druk 841); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca – Komisja Rodziny i Polityki Społ. – opinia pozytywna  
                           Komisja Strategii i Budżetu – opinia pozytywna 
 
 

4) w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Miast Polskich (druk 843); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 
 

5) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę 
Miasta Gdańska uchwały w sprawie działań władz centralnych skierowanych 
przeciwko życiu i zdrowiu obywateli (druk 846); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
   Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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6) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę 
Miasta Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji 
mieszkańców Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 (druk 847); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
   Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

7) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów 
składania wniosków o wykup mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem 
prawa do bonifikaty (druk 848); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
   Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska                        
(druk 850); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
   Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 
 
 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

6. Zakończenie obrad. 

 

PUNKT  2 

KOMUNIKATY 

 

 

Radny KRYSTIAN KŁOS przewodniczący KSiB 

Powiedział, że dzisiaj KSiB obradowała przed sesją w związku                                    

z wpłynięciem dwóch druków do komisji, dot. odroczenia terminu płatności 

podatku od nieruchomości oraz druku, który pozwala na zwolnienie lokale 

gastronomiczne pierwszej opłaty za koncesje na alkohol. W imieniu dwóch 

klubów koalicyjnych podziękował pani prezydent, że razem można 

podejmować takie decyzje i usprawniać te ciężkie chwile dla 

przedsiębiorców. Wspomniał, że dyskutowano, że gdy pandemia będzie 

się przedłużać, czy żeby z tej drugiej raty za alkohol również nie 

zrezygnować. Dodał, że cieszy się, że można przedsiębiorcom ulżyć                                

w tych ciężkich chwilach.   

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ Prezydent Miasta Gdańska  
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Przedstawiła prezentację Gdańsk w czasie pandemii.  

 

Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.  

 

IRENEUSZ BRADTKE proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 

Opowiedział o remoncie kościoła mariackiego, zawartym w projekcie: 

„rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku” zrealizowanym w latach 2017-2020. Wspomniał                     

o pomocy miasta Gdańska w zgromadzeniu środków na wkład własny do 

projektu unijnego. Podziękował za to radnym poprzedniej i obecnej 

kadencji za to wsparcie. Zrelacjonował zakres prac remontu, który 

obejmował: prace remontowe dachu kościoła, prace rewitalizacyjne 

elewacji oraz okien witrażowych, przebudowa prezbiterium i prace 

konserwatorskie ołtarza głównego, budowa kanałów instalacyjnych                       

w posadzce, adaptacja dawnej kotłowni na salę 

multimedialną/wystawową. Zaprosił na wizję lokalną do kościoła radnych. 

Wspomniał o kosztach remontu. Dodał, że remont był możliwy dzięki 

zaangażowaniu prezydenta Adamowicza, ministra Jarosława Sellina, 

urzędu miasta Gdańska, ministerstwa kultury, Unii Europejskiej, 

wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, biskupa gdańskiego, 

proboszcza kościoła mariackiego. Podziękował za tą współpracę.                         

W podziękowaniu za zasługi miasta Gdańska, kapituła nagrody 

„Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej” podjęła uchwałę o odznaczeniu miasta 

Gdańska złotą odznaką „Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej”.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Podziękowała za relację i odznakę przyznaną miastu Gdańsk.  Dodała, że 

na pewno, jak tylko będzie to możliwe, radni zechcą obejrzeć na żywo, 

jakie prace zostały wykonane.  

 

PUNKT  3 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR KLUB KO 

Odniósł się do symboli znajdujących się za jego plecami, odnoszących się 

do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Wspomniał                          

o prowadzonych szczepieniach, chaosie organizacyjnym związanym                           
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z zapisami na nie. Podziękował pani prezydent za prace związane                           

z budową nowej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i pomocą dla 

gdańskich przedsiębiorców, dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.  

Wyraził nadzieję, że poparcie dla tych projektów będzie jednomyślne.  

Odniósł się tez do konsultacji społecznych w sprawie projektów zmian                     

w statutach, które regulują min. działanie gdańskich rad dzielnic. Zachęcił 

do odsłuchania już odbytych spotkań na profilu społecznościowym rady 

miasta i wysyłania swoich propozycji uwag do 15 lutego.     

Wspomniał też o dowożeniu seniorów na szczepienia przeciwko COVID 

19 i uruchomieniu zespołu obsługi mieszkańców w Letnicy, w siedzibie 

Amberexpo.  

 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI klub PIS 

Odniósł się do remontu Bazyliki Mariackiej, powiedział, że jest to wielki 

sukces wszystkich, którzy w tej sprawie pracowali. Powiedział o uchyleniu 

przez wojewodę pomorskiego przepisów o tzw. konwentach 

makrodzielnicowych z racji braku podstaw prawnych.  Wspomniał                 

o uchwałach związanych z pomocą dla przedsiębiorców. Poprosił radnych 

KO o wystosowanie apelu do Komisji Europejskiej o szczepionki.  

 

Radna BEATA DUNAJEWSKA klub WdG 

Podobnie jak poprzednicy, odniosła się do uchwał związanych z pomocą 

dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii. Podziękowała 

za te uchwały. Wspomniała o udziale zmarłego Dawida Krupeja                             

w zabiegach w ministerstwie kultury o środki na remont bazyliki mariackiej. 

Odniosła się do spraw szczepień i wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  

 

PUNKT  4 

UCHWAŁY 

 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
"Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum 
Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej 
statutu (druk 842 + autopoprawka); 
 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KE, KSiB opinie pozytywne.  

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” – opinia negatywna. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego – opinia pozytywna. 
 
Radna JOANNA CABAJ  

Nawiązała do opinii związków zawodowych, które są najbliżej 

pracowników i ich głos jest znaczący. Wyraziła obawy, czy to usprawni 

prace szkół.  

 

Radny PIOTR GIERSZEWSKI Wiceprzewodniczący RMG 

Powiedział, że już kiedyś było to, co teraz chce się tworzyć, były tzw. zasy 

i wtedy mówiono, że to najlepsza formuła, bo są oszczędności. Po wielu 

latach stwierdzono, że kadrowe i cała obsługa finansowa wraca do szkół, 

czyli znowu nastąpiła decentralizacja, a ostatnimi laty, ponownie wraca się 

do centralizacji tej usługi. Za każdym razem mówiono o oszczędnościach 

z tego wynikających, o lepszym prowadzeniu nadzoru. Poprosił o analizę 

zysków wynikających z tej centralizacji.  

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  
Odpowiedziała, że GCUW przez ostatnie cztery lata uczyło się, 

wypracowywało procedury, nadal ta praca ma być udoskonalana. Są 

robione ankiety zadowolenia wśród dyrektorów, z obsługi finansowej                         

i kadrowej. Dyrektorzy placówek będą przekonywani, żeby zaufali i żeby 

weszli w ten proces z pozytywnym nastawieniem. Celem jest również 

zgromadzenie dokumentów w jednym miejscu, zwróciła uwagę, że już 

teraz GCUW prowadzi obsługę prawną dla wszystkich placówek. 

Podkreśliła, że chodzi o standaryzację, wypracowanie jednolitych 

procedur. A dyrektorzy nie zostają pozbawieni ani wpływu na sprawy 

kadrowe, po prostu będą pracować inaczej.  

 

GRZEGORZ KRYGER Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego  

Powiedział, że oba związki zawodowe podkreślały i chwaliły proces 

konsultacji w ramach przygotowania do tej uchwały.  

 

Radna JOANNA CABAJ  

Podziękowała za dodatkowe wyjaśnienia. Powiedziała, że te argumenty 

są zrozumiałe. Dodała, że liczyła, że wyniki ankiety dot. funkcjonowania 
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GCUW przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół zostaną przedstawione 

na komisji edukacji. Tych wyników komisja nie otrzymała, dlatego 

zawnioskowała o cofnięcie projektu do prac komisji.  

 

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI  

Powiedział, że dobrze, że radna Cabaj zgłasza swoje wątpliwości, dodał, 

że trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek reformę, restrukturyzację, gdzie nie 

byłoby jakiegoś oporu. Zmiana na początku zawsze wprowadza zamęt i to 

jest oczywiste. Dodał, że problemy, które były na początku funkcjonowania 

GCUW dziś zostały praktycznie wyeliminowane. Wyraził nadzieję, że 

osoby dzisiaj przeciwne temu projektowi, z czasem do niego się 

przekonają.   

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Powiedział, że wątpliwości radnej Cabaj zostały rozwiane w toku dyskusji,  

na komisji i dzisiaj na sesji. Dodał, że radni KO zagłosują przeciw 

wnioskowi radnej Cabaj.  

 

Radna JOANNA CABAJ  

Powiedziała, że ważną kwestia jest usłyszenie głosu dyrektorów szkół, 

którzy już korzystają z tych usług i spojrzenie szersze, jakie uwagi wnoszą.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek za odesłaniem druku 

do komisji: 

 

                                                   za                                      -  12  
                                                   przeciw                             -  22 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Druk nie został odesłany do komisji.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie druku:  

 

                                                   za                                      -  23 
                                                   przeciw                             -  11 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
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                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/822/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez 

połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu 
 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

1A) 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 845); 

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KSiB, KPGiM opinie pozytywne.  

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Wspomniał o pierwszym pakiecie wsparcia dla przedsiębiorców, 

uchwalonym w marcu ubiegłego roku. Wyraził nadzieję, że dzisiejsze 

głosowanie będzie jednomyślne, że będzie można wdrożyć pomoc dla 

gdańskich przedsiębiorców.  

 

Radny PIOTR DZIK  

Powiedział, że to była inicjatywa klubu Wszystko dla Gdańska. 

Podziękował pani prezydent. Podziękował też za tarcze 1.0, 2.0, 6.0 i za 

wszystkie działania na rzecz przedsiębiorców.  

 



13 
 

Radny ANDRZEJ STELMASIEWICZ  

Również bardzo podziękował za tę uchwałę. Wyraził nadzieję, że będzie 

ona dobrym przykładem dla innych samorządów lokalnych. Zaapelował 

do radnych opozycji, by byli zgodni w tym przypadku.  

 

Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA  

Dołączyła do podziękowań dla pani prezydent, zespołu urzędu miejskiego 

za bardzo sprawne przygotowanie projektu uchwały. Zaapelowała do 

radnych o włączenie się w jej promocję, żeby ta informacja dotarła do 

wszystkich gdańskich przedsiębiorców, którzy mają możliwość 

skorzystania z takiej formy pomocy.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  34 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/823/21 
 

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. 
 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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1B) 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 851);  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KSiB opinia pozytywna, KPGiM nie opiniowała, ponieważ nie była na 

ostatnia chwilę zwołana.  

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Zadeklarował, że wszelkie pomysły odsuwające w czasie czy umarzające 

obciążenia dla przedsiębiorców, którzy są dotknięcie epidemią, radni KO 

będą zdecydowanie popierać.   

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie.  

                                                   za                                      -  34 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -   0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/824/21 
 

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 

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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2) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia 
Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska (druk 840); 

 

BARBARA FRYDRYCH Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KKiP, KSiB opinie pozytywne.  

 

Głosów w dyskusji nie było, przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie.  

                                                   za                                      -  22 
                                                   przeciw                             -    0 

                                                   wstrzymało się                 -  12 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/825/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
  

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie 
ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska 

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

 

2A) 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 844); 

 

MARCIN DAWIDOWSKI Dyrektor Wydziału Programów 

Inwestycyjnych  
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Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KPGiM, KSiB opinie pozytywne.  KSiŁP nie opiniowała.  

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  

Powiedziała, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna, a patrząc na 

dotychczasowy sukces PKM chyba nikt nie ma wątpliwości, że trzeba                       

w tym kierunku iść i ten kierunek jest słuszny.  Spytała, dlaczego taki tryb 

postepowania, że analizy transportowe wyłączane są z głównego 

postepowania PKM? Bo patrząc na logikę, wydaje się, że powinno być to 

włączone. Spytała też, czy jakaś partycypacja będzie potrzebna czy to jest 

tylko z budżetu województwa pomorskiego, jak wyglądają koszty?  

 

MARCIN DAWIDOWSKI Dyrektor Wydziału Programów 

Inwestycyjnych  

Odpowiedział, że struktura finansowania Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) jest finansowane z tzw. pomocy 
technicznej, gdzie dofinansowanie sięga 85%, szacowana wartość do 
przetargu na STEŚ to 4 mln zł, pozostałe 15% czyli wkład własny pochodzi 
z budżetu samorządu województwa. Do roku 2023 to opracowanie 
powinno zostać zrealizowane i rozliczone (STEŚ). Pierwszy wykonawca 
będzie pracował nad STEŚ, a odnośnie analiz transportowych, to kolejny 
zespół to biuro planowania województwa, które będzie prowadziło to 
postępowanie. Formuła przewiduje współpracę tych zespołów.  
 
Radny KAROL RABENDA  
Spytał, jakie są perspektywy, jeśli chodzi o realizację tego projektu,                       
w jakiej to jest perspektywie czasu.  
 

MARCIN DAWIDOWSKI Dyrektor Wydziału Programów 

Inwestycyjnych  

Odpowiedział, że przy takiej skali zadania, bardzo ważne jest 
zaprogramowanie i ono ma termin rozliczenia do roku 2023. Pierwsza 
faza, czyli studium techniczno-ekonomiczne plus analizy transportowe, 
one w całości zostaną osiągnięte w roku 2023. Następnym elementem jest 
faza związana z przygotowaniem do realizacji, realizacją, realizacją 
wybranego etapu, bo oczywiście trudno sobie wyobrazić zrealizowanie 
całego rozwiązania. Dodał, że cała nadzieja w nowej perspektywie unijnej, 

dofinansowania, które mogłyby być możliwe do osiągnięcia w tzw. etapie 
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pierwszym. To właśnie STEŚ pokaże etapowanie tego przedsięwzięcia 
bardziej precyzyjnie niż dzisiaj jest to pokazywane.  
 
Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Poprosił o uwzględnienie potrzeby nie tylko mieszkańców tych 
odleglejszych miejsc, dla których ta linia PKM jest przede wszystkim 
celowana, ale również mieszkańców dzielnic, przez które ta linia będzie 
przebiegać, mieszkańców dzielnic bliżej centrum Gdańska, Orunia Św. 
Wojciech-Lipce, tak, żeby ich potrzeby też były przeanalizowane                            
i uwzględnione. I oczywiście kolejnych dzielnic: Oruni Górnej i dalszych. 
Żeby nie zapomnieć o tych, którzy są z pozoru najbliżej centrum, przez 
których dzielnicę ta linia mogłaby przebiegać.  
 
ALAN ALEKSANDROWICZ Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Powiedział, że tu liderem jest biuro planowania województwa 
pomorskiego. Zdaniem dyrektora biura i przedstawicieli marszałka 
kluczowe jest aby wykonawca STEŚ dostał już te analizy i to zamawiający 
powinien tak naprawdę dysponować takimi analizami, jeśli te prace                    
w  ramach pomocy technicznej mają być przeprowadzone sprawnie. Po 
stronie Gdańska jest odpowiadający za to zespół. Zapowiedział, że będą 
starania aby uwzględnić interesy wszystkich mieszkańców dzielnic 
ulokowanych czy korzystających w przyszłości z tego połączenia. Dodał, 
że celem jest aby pierwszy odcinek na obszarze Gdańska został 
wybudowany w perspektywie do 2030 roku. To będzie możliwe tylko przy 
wsparciu finansowym zarówno, jeśli chodzi o główną inwestycję kolejową 
ze środków centralnych, jak potem również wsparciu budowy węzłów 
przesiadkowych, integracyjnych, które będą kluczowe dla 
skomunikowania dzielnic południowych.  
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ Prezydent Miasta Gdańska  
Zauważyła, że chodzi nie tylko o lepsze skomunikowanie południowych 
dzielnic Gdańska, ale też metropolii, której Gdańsk jest stolicą.                              
A pojawiające się w tej sprawie głosy świadczą o tym, jak to połączenie 
jest potrzebne. Dodała, że marzy się jej, aby to połączenie powstało             
w ciągu 7-8-10 lat, jest to na pewno realne. Wspomniała też, że zawsze 
na pewno taka budowa będzie rodziła konflikty. Nie da się pogodzić 
wszystkich interesariuszy tego projektu, bo będzie trzeba podejmować 
różne trudne decyzje. Ważne jest też czerpanie z budowy pierwszego 
odcinka budowy PKM, bo po kilku latach jej funkcjonowania można 
wyciągać wnioski. Na pewno kolej metropolitalna na Gdańsk południe 
będzie nowym otwarciem i nową szansą dla dzielnicy Orunia-św. 
Wojciech.  
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PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Dodał, że z pierwszych informacji dotyczących umowy partnerstwa, czyli 
takich ram, jeśli chodzi o przeznaczenie środków unijnych, są negatywne 
informacje, że województwo pomorskie dla regionalnego programu 

operacyjnego dostanie 763 mln euro mniej. A to oznacza, że wiele 
inwestycji regionalnych z tego programu nie zostanie zrealizowanych. Nie 
wiadomo, jaki jest klucz przyznawania środków, do tej pory tego nie 
wiadomo. Wspomniał, że PKM południe będzie prawdopodobnie 
realizowane ze środków funduszu operacyjnego Infrastruktura                                 
i Środowisko. Ale brak jest przejrzystości procedur i brak sprawiedliwego 
podziału środków europejskich. Ta inwestycja rozmiarami finansowymi  
jest podobna do tunelu pod Martwą Wisłą. Nie ma szans aby ani miasto 
ani województwo ani ktokolwiek inny z podmiotów samorządowych był              
w stanie zrealizować tę inwestycję. Zaapelował do radnych, do radnego 
Rabendy, by wsparł działania miasta.  
 
Radna EMILIA LODZIŃSKA  
Podzieliła zdanie prezydenta Grzelaka, że jest to strategiczna, epokowa 
inwestycja. Odniosła się do początków powstawania PKM, wspomniała 
prezesa Krzysztofa Rudzińskiego, który był mocno zaangażowany w ten 
projekt. Dodała, że liczy na współpracę ponad podziałami przy tym 
projekcie.  
 
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  
Powiedział, że jest przekonany o konieczności budowy kolei na terenie 
miasta Gdańska w tym zakresie, który jest w uchwale. Liczy na to, że 
działacze samorządowi, politycy PO i nie tylko, będą rozumieli potrzebę 
budowę nowych magistrali kolejowych w Polsce. Dodał, że liczy też na 
dobrą współpracę z Komisją Europejską, która transferuje do Polski 
środki, bo ze strony ministerstwa jest przekonany, że można liczyć na 
pełne wsparcie.  
 
Radny KAROL RABENDA 
Powiedział, że cieszy się, że władze Gdańska i Pomorza chcą rozwijać 
transport publiczny, transport kolejowy, który odciąży stare linie i szybki 
transport kolejowy dotrze do południowych dzielnic Gdańska. 
Zadeklarował pełne wsparcie.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania:  
 
                                                   za                                      -  34 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    0 
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                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/826/21 
 

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  
 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 

3) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok w mieście 
Gdańsku (druk 841); 

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

KRiPS, KSIB opinie pozytywne.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  33 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    0 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
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                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

  

Uchwałę Nr XXXII/827/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w 
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 

rok w mieście Gdańsku 
 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

4) w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Miast Polskich (druk 843); 

 

Radny BOGDAN OLESZEK  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Zapytał prezydenta Grzelaka, na jakim aspekcie pracy w Związku Miast 

Polskich chciałby się skupić. Spytał też, czy będzie w stanie pogodzić 

swoje obowiązki z reprezentowaniem miasta Gdańska w tym Związku. 

Zaproponował, że jeśli prezydent Grzelak zapewni, że będzie wykonywać 

swoje obowiązki również w Gdańskich Nieruchomościach i do końca 

przyszłego tygodnia doprowadzi do rozwiązania kwestii zaległych 

rozliczeń za ciepło i wodę wśród mieszkańców Gdańska, poprze 

prezydenta.  

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ Prezydent Miasta Gdańska  
Podziękowała za troskę wyrażoną przez radnych. Dodała, że Związek to 

najdłużej działająca organizacja samorządowa, powstał jeszcze w okresie 

międzywojennym. A prezydent Grzelak jest osobą doświadczoną we 

współpracy z różnymi miastami, w ramach Unii Metropolii Polskich im. 

Pawła Adamowicza. Wspomniała, że rekomenduje i prosi radę by 

przegłosowała ten wniosek.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
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Odpowiedział, że wydaje mu się, że aktywność miasta w Związku Miast 

Polskich powinna być oparta o szerokie doświadczenie samorządowe. 

Dodał, że ma bardzo dobry zespół, zarówno w sferze komunalnej, jaki 

planowania przestrzennego, a Gdańskie Nieruchomości doskonale sobie 

radzą z wyzwaniami. Zadeklarował, że kwestie wspomniane przez 

radnego Skibę będą w najbliższym czasie wyprostowane.  

 

Radny BOGDAN OLESZEK  

Powiedział, że popiera kandydaturę prezydenta, dodatkowo sam miał 

okazję uczestniczyć w posiedzeniach Związku i trzeba tam się wykazać 

dużą wiedzą. Przypomniał, że każde miasto ma jednego delegata i ważne, 

żeby ten delegat miał wiedzę na temat funkcjonowania miasta i wielu 

innych dziedzin miasta, a takim na pewno jest prezydent Grzelak. Poprosił 

o zachowanie powagi.  

 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  

Zaapelował o zmianę sposobu rozliczania opłaty za śmieci. Wiele miast                  

w Polsce modyfikuje tę opłatę, robi metody hybrydowe, w związku z tym, 

że ta opłata metrażowa jest niesprawiedliwa. To nie metry tworzą śmieci, 

tylko ludzie. Gdańsk oczekuje takiej zmiany na hybrydową, byłaby ona 

bardziej sprawiedliwa dla mieszkańców. Zaapelował o to do prezydenta 

Grzelaka.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Powiedział, że nie będzie głosował za kandydaturą prezydenta Grzelaka.  

 

Radny PIOTR DZIK  

Spytał radnego Skibę czy wpierw się idzie z interpelacją do mediów czy 

do źródła aby wyjaśnić. Wspomniał o niuansach współpracy wspólnot                 

i miasta w kwestiach wspomnianych przez radnego Skibę. Dodał, że radny 

Skiba ma obsesję na punkcie prezydenta Grzelaka.   

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI 

Powiedział, że ustawowym prawem radnego jest tworzenie interpelacji. 

Poprosił o skupienie się na pomocy mieszkańcom.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Przywołała radnych do porządku. To nie jest punkt, w którym będzie się 

roztrząsać problemy poszczególnych adresów, mimo, że prezydent 

Grzelak ma nadzór nad gdańskimi nieruchomościami.  
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Radna TERESA WASILEWSKA  

Spytała radnego Skibę, czy typuje kogoś innego, jeżeli uważa, że 

prezydent Grzelak nie spełnia warunków. Czy może myśli o swojej 

kandydaturze?  

 

Radna ELŻBIETA STRZELCZYK  

Spytała o odwołanie delegata prezydenta Kowalczuka i powołanie na jego 

miejsce prezydenta Grzelaka, zwróciła uwagę, że zajmowali się oni innymi 

dziedzinami. Jak zakres obowiązków prezydenta Grzelaka ma się do tego, 

co wcześniej robił w Związku prezydent Kowalczuk?  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedział, że w mieście pracuje od 15 lat i ma szerokie 

doświadczenie, a Związek ma różne komisje. Do tej pory działał głównie 

w komisji środowiska. Kandydat do Związku jest jeden i zawsze delegat 

ma inny profil, zadeklarował, że sprawy społeczne będzie konsultował z 

prezydent Chabior.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Oświadczył, że nie ma ambicji by kandydować na tą funkcję. Dodał, że 

przyjmuje, że prezydent Grzelak jest najlepszym kandydatem w ramach 

koalicji.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  22 
                                                   przeciw                             -    9 
                                                   wstrzymało się                 -    3 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/828/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich 
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z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

 

5) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęcie 
przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie działań władz 
centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli                 
(druk 846); 

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  33 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    1 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/829/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020 r.                   
o podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie 
działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i 

zdrowiu obywateli                  
 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

 

6) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie 
przez Radę Miasta Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji                    
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
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przyczyny oraz segregacji mieszkańców Gdańska w związku                           
z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2                  
(druk 847); 

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  33 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    1 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXII/830/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. o 
przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały zakazującej 

dyskryminacji  w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji 

mieszkańców Gdańska w związku z masowymi szczepieniami 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2                   

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

 

7) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie 
terminów składania wniosków o wykup mieszkalnych lokali 
komunalnych z zachowaniem prawa do bonifikaty (druk 848); 

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem.  

 



25 
 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  33 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -  11 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

 

Uchwałę Nr XXXII/831/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.                    
o wydłużenie terminów składania wniosków o wykup 

mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do 
bonifikaty 

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 850); 

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała projekt pod 

głosowanie: 

 

                                                   za                                      -  20 
                                                   przeciw                             -  10 
                                                   wstrzymało się                 -   2 
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  

                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr XXXII/832/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta 
Gdańska 

 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

PUNKT  5 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 

 

Radny PIOTR DZIK  

Odniósł się do wypowiedzi radnego Skiby odnośnie składanych 

interpelacji nt. Gdańskich Nieruchomości.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA 

Odniósł się szczegółowo do słów radnego Dzika nt. składanej interpelacji.  

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  

Powiedziała, że ilekroć ma jakieś pytanie w związku z Gdańskimi 

Nieruchomościami, zwraca się do prezydenta Grzelaka. Wspomniała                

o nocnej publikacji wyroku tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że nie 

zgadza się z tym wyrokiem, że to nie jest czas na takie wyroki.  

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Odniósł się też do wypowiedzi radnego Dzika i Skiby. Wspomniał                           

o uchwale rady dzielnicy Wrzeszcz Górny z dn. 29 grudnia 2020 roku                  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Jarowej i Krętej. Jest 

tu wiele istotnych informacji dla tego terenu, dodał, że jest to sprawa, nad 

którą radni pochylą się ponadklubowo. A ten teren, w związku z pewnymi 

niejasnościami, dot. planów zagospodarowania przestrzennego,  
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powinien być objęty takim planem zagospodarowania, który 

uwzględniałby uwagi mieszkańców.  

 

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI  

Powiedział, że zbulwersował go poziom wypowiedzi radnej Lodzińskiej, 

dodał, że jest to poziom niegodny Rady Miasta Gdańska.   

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  

Dodała, że każdy ma prawo do swoich emocji i poglądów. Co do uchwały 

wspomnianej przez radnego Majewskiego, powiedziała, że ta uchwała                

z rady dzielnicy nie trafiła do niej. Jest w kontakcie z mieszkańcami, którzy 

poprosili ją o wsparcie. Rozpoczęła działania i jest z prezydentem Piotrem 

Grzelakiem w kontakcie w tej sprawie. Liczy na to, że radni będą 

ponadklubowo w tej kwestii postępować. Ten teren w tej chwili nie ma 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zabudowa tam 

jest jednorodzinna i taki charakter, w jej przekonaniu, powinien pozostać. 

 

PUNKT   6 

 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Na tym zakończono obrady sesji. Podziękowała za udział i pożegnała się.    

 

Obrady zakończono o godzinie 12:55. 

 

Przewodnicząca 
Rady Miasta Gdańska 

 
 

Agnieszka Owczarczak 
 

 

 
Protokół sporządziła 
na podstawie zapisu w formie cyfrowej 
 
 
starszy inspektor BRMG  
Anna Ferlin 
 


