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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 
 

z XXXIV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, 

która odbyła się w dniu 25 marca 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 XXXIV sesji Rady Miasta Gdańska, powitała radnych, 

prezydent, urzędników i oglądających internautów. Pozdrowiła tych 

wszystkich, którzy dzisiaj pełnią swoje obowiązki a jednocześnie są 

chorzy, życzyła szybkiego powrotu do zdrowia. Pozostałych zachęciła do 

uwagi o swoje zdrowie, bo sytuacja nie jest za dobra, co widać po ilości 

osób chorych czy w biurze rady czy w urzędzie, czy wśród radnych. 

Przypomniała, jak wyglądać będzie głosowanie i dyskusja.  

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków 
finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta 
Gdańska (druk 905);             
         
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. Macieja 
Kosycarza (druk 906); 
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Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku 
obrad projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu 
Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca (druk 903);  
 
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Miasta 
Gdańska do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 904);  
 
Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego                                   
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
pozbawienia ulicy Zamojskiej kategorii drogi gminnej (druk 907); 
 

Wpłynęły autopoprawki: 
 
- (druk 897) – pkt 4, ppkt 9 
- (druk 892) – pkt 4, ppkt 1 
- (druk 893) – pkt 4, ppkt 2  
 

Radny ROMUALD PLEWA  

Powiedział, że ma zastrzeżenia do druku 905, ponieważ jest tam błąd 

odnośnie rad dzielnic, które nie zostały ujęte a spełniają wymóg. Dodał, 

że dokładnie zbadał sprawę dzielnicy Wrzeszcz Górny, która wysłała 11               

i protokół i uchwałę a nie została tu ujęta. Takich rad dzielnic jest 14, które 

może spełniają wymóg, może nie, nie był w stanie tego zweryfikować, na 

przykładzie Wrzeszcza Górnego powiedział, że powinno się zweryfikować 

wszystkie rady dzielnic, które nie są tu ujęte.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Żeby nie było wątpliwości formalnych, poprosiła o zabranie głosu dyrektor 

Wiolettę Krewniak.  

 

WIOLETTA KREWNIAK Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska  

Odpowiedziała, że różne są przyczyny. Poprosiła Sylwię Betlej                              

o odniesienie się do sytuacji z Wrzeszczem Górnym.   

 

SYLWIA BETLEJ KIEROWNIK w Biurze Prezydenta  

Odpowiedziała, że jeśli chodzi o środki dodatkowe, które rady dzielnic 

miałyby uzyskać, to współpracuje ona z radami od początku stycznia                       
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i poproszono wszystkie rady aby do końca lutego ….. (kiepska jakość 

nagrania). Z wieloma radami współpracowała i omawiano te wszystkie 

zadania, również z Wrzeszczem Górnym (znowu kiepska jakość 

nagrania). Nie ma też przeciwskazań, to już też zostało przekazane 

wszystkim radom, żeby te zadania były na przyszłej sesji, to już zostało             

z panią skarbnik ustalone, nie ma przeciwskazań, żeby jeszcze zrobić tzw. 

dogrywkę i jeszcze raz te zadania przedstawić. Każda sytuacja każdej 

rady jest indywidualna i nie można mówić o 13, że jest taka sama 

zależność, bo nie wszystkie rady miały już pomysł na to, żeby te środki 

dodatkowe jakoś wydatkować. Niektórzy czekają, chcą to jeszcze być 

może przemyśleć, albo poszukać zadań, na które faktycznie te środki są 

potrzebne. Te wszystkie zadania były z radami opracowane i omawiane              

i wyraziła nadzieję, że z przewodniczącym Wrzeszcza Górnego uda się 

dojść do sytuacji, żeby te środki zostały przyznane w kolejnej możliwości.  

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ Prezydent Miasta Gdańska  

Poprosiła o zrozumienie jednej generalnej zasady, ta sytuacja bierze się 

z tego, że chodzi o środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednich 

latach i dzisiaj to, co jest w uchwale, to są środki, co do których jest więcej 

niż pewność, że zostaną wykorzystane i rozliczone w roku kalendarzowym 

2021 po to, by uniknąć sytuacji przenoszenia tych środków na kolejne lata. 

Ale, jak powiedziała pani Betlej, jeśli zostaną zgłoszone takie pomysły, 

projekty na wykorzystanie tych pieniędzy, to absolutnie w roku 2021, bo 

tak wygląda rok budżetowy.  

 

Głosowania o włączenie: 

 

(druk 905):  

                                                   za                                      -  32 
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   1  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Będzie w pkt 4A.  

 

(druk 906):  

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

 

Będzie w pkt 4, ppkt 6B  
 

(druk 903):  

                                                   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 7A  
 

(druk 904):  

                                                   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 19  
 

(druk 907):  

                                                   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 6A  
 

Porządek obrad:  
 

1. Sprawy regulaminowe 

− otwarcie sesji. 
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2. Komunikaty: 

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska: 

Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.  

 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska: 

„Gdański Urząd Pracy. Podsumowanie 2020 roku” – prezentację referuje Dyrektor Gdańskiego 
Urzędu Pracy, Roland Budnik; 
 
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic  przeprowadzonych na 
podstawie Uchwały nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dn. 26 listopada 2020 r. – prezentację 
referuje Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze Prezydenta, Sylwia 
Betlej; 
 
Informacja wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
za rok 2020 – informację przedstawi Dyrektor Wydziału Skarbu Tomasz Lechowicz. 
 
 

3. Oświadczenia Klubów Radnych. 
 
4. Uchwały: 
4A) w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe 
jednostek pomocniczych Miasta Gdańska (druk 905);      
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska  

 
Komisja wiodąca – K. Strategii i Budżetu - pozytywna 
                            K. Samorządu i Ładu Publ. – nie opiniowała 

 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska (druk 892 + autopoprawka); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna 
                           K. Kultury i Promocji – pozytywna 
                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 
 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 
rok (druk 893 + autopoprawka); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna 
                           K. Kultury i Promocji – pozytywna 
                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 
 

3) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, 
budowli lub ich części oraz gruntów położonych na obszarach objętych 
specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska (druk 888); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 
 

4) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego 
regionalną pomoc  inwestycyjną  gruntów,  budynków  lub  budowli 
związanych z działalnością produkcyjną lub badawczo - rozwojową 
w zakresie wdrażania technologii proekologicznych (druk 889); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Jolanta Ostaszewska  – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna  

 
 

5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr   XXVIII/711/16 Rady    
Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2016r. 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 885);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Grzegorz Szczuka  – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
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6) w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Nowej 
Spadochroniarzy i Telewizyjnej II w mieście Gdańsku (druk 886); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 

6A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta 
Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Zamojskiej kategorii drogi gminnej                     
(druk 907);  
 

                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                                       Emilia Lodzińska  – przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego  
 

 

6B) w sprawie nadania nazwy Skwer im. Macieja Kosycarza (druk 906); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji  

 
Komisja wiodąca – K. Kultury i Promocji - pozytywna 
 

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce 
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej 
Miasta (druk 900);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

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

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

7A) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 
r. w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 
(druk 903);  
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska  
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury   

 
Komisja wiodąca – K. Kultury i Promocji – pozytywna  

 
8) w sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  kalkulacyjnych  dotacji 

przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu 
budżetowego w Gdańsku na 2021 rok (druk 894); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
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Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 
 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego  parkowania 
i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie 
Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój 
pojazdów samochodowych w tych strefach (druk 897 + autopoprawka) 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Drog i Zieleni 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 
 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie 
od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych 
przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku (druk 898); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Anna Bobrowska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Drog i Zieleni 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
 
 

11) zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia 
pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg (druk 899); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Anna Bobrowska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Drog i Zieleni 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 
 

12) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gdańsku (druk 884); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna  

  
 

13)  w sprawie  wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 896); 
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 

 

14)  w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 
(druk 887); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

            Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
           Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku          
 

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

                                                                                                                   

15) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdanska warunków do osiedlenia się 
na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej z Kazachstanu (druk 901);  
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
  Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
  Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

 
Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

16) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdanska warunków do osiedlenia się 
na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej z Kazachstanu (druk 902); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

  Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
          Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

17)  w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie 
zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania 
organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 
przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na 
jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły (druk 890);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

             Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
    Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publ. – pozytywna  

 

18) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu  
w formie dotacji celowej na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia 
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medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta 
Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego (druk 891);  

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
             Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
    Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 

 

19) w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku (druk 904); 

 

                           Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
                                       Bogdan Oleszek  – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego  
 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.  

6. Zakończenie obrad. 

 

 

PUNKT  2 

KOMUNIKATY 

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Przypomniała, że do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe 

za 2020 rok, należy je złożyć w Biurze Rady w dwóch egzemplarzach.                

W zeszłym roku ten termin był wydłużony, w tym roku nie ma żadnych 

informacji, że miałby być przedłużony.  

 

Radna BEATA DUNAJEWSKA przewodnicząca KRiPS 

W związku z wypowiedziami na ostatniej sesji, dotyczącymi sprzedawania 

alkoholu osobom nieletnim, KRiPS przesłała do WRS oświadczenie, 

prośbę, żeby mimo pandemii wznowić kontrolę interwencyjną w sklepach, 

żeby uniknąć sytuacji tego typu.  Jeśli będą sygnały, że gdzieś 

sprzedawany jest alkohol osobom nieletnim, należy to zgłosić, a komisja 

będzie interwencyjnie działała.  

 

ROLAND BUDNIK Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy  
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Przedstawił prezentację: „Gdański Urząd Pracy. Podsumowanie 2020 

roku”.  

 

Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.  

 

TOMASZ LECHOWICZ Dyrektor Wydziału Skarbu  

Przedstawił Informację wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu               

i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2020. 

 

Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.  

 

SYLWIA BETLEJ kierownik w Biurze Prezydenta  

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic, 

przeprowadzonych na podstawie uchwały rady miasta Gdańska z dnia 

26.11.2020r.  

 

Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ Prezydent Miasta Gdańska  

Przedstawiła prezentację nt. stanu epidemiologicznego w Gdańsku za 

ubiegły miesiąc.  

 

Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wspomniała też o wydarzeniu z ubiegłego tygodnia, zorganizowanym 

pobiciu grupy ćwiczących w Parku Reagana. Nie ma w Gdańsku zgody na 

to, by jakakolwiek przemoc wobec jakiejkolwiek grupy społecznej miała 

miejsce. Wyraziła nadzieję, że radni będą wspierać wspólne działania         

w tej sprawie. Dodała, że Gdańskie Centrum Równego Traktowania działa 

bardzo dobrze, zaatakowana grupa została objęta pomocą 

psychologiczną.    

 

 PUNKT  3 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR KLUB KO 

Powiedział, że dzisiejsza sesja jest w przededniu rocznicy znanego 

wszystkim śp. Macieja Kosycarza. Dodał, że jest dumny, że będzie dziś 
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głosowanie ws. nadania nazwy skweru imieniu Macieja Kosycarza. 

Miejscu, gdzie często bywał, spacerował, w pobliżu jego miejsca pracy. 

Wyraził nadzieję, że dzisiaj jednomyślnie uda się tę uchwałę przyjąć. 

Wspomniał, że Maciej Kosycarz był znanym i cenionym fotografem, 

dobrym człowiekiem, który miał własne zdanie, potrafił rozmawiać                        

i polemizować z innymi. Dodał, że na sesji będą uchwalane jeszcze 

uchwały dot. pomocy repatriantom z Kazachstanu. Powiedział, że z tych 

odległych miejsc nie da się sprowadzić wszystkich tych, którzy mają 

polskie korzenie, powinien to robić przede wszystkim polski rząd,                         

a gdański samorząd robi tyle, ile jest w stanie. Dodał też o pomocy dla 

gdańskich przedsiębiorców, w szczególności z branży gastronomicznej, 

która działa podobnie, jak kilka miesięcy temu czy 1,5 mln wsparcia dla 

szpitali położonych w Gdańsku na zakup sprzętu medycznego.  

 

Radny KAROL RABENDA  - KLUB PiS 

Nawiązał do upamiętnienia Macieja Kosycarza, podziękował rodzinie, 

inicjatorom – Robertowi Kwiatkowi, fotoreporterom. Dodał, że cieszy się               

z tego wybranego miejsca. Spytał o sprawę upamiętnienia Piotra 

Dwojackiego, którą kilka miesięcy zainicjowano. Wspomniał też                            

o  uchwałach dot. repatriantów. Przywołał osobę Macieja Płażynskiego, 

który był bardzo zaangażowany w sprawy repatriacji Polaków ze wschodu. 

Bardzo dobrze, że te rodziny mogą przyjechać do Gdańska, znajdują tu 

swój nowy dom. Wspomniał o trzeciej fali koronawirusa, zaapelował                    

o przestrzeganie rygorów sanitarnych. Powiedział, że w obecnej sytuacji 

tryb zdalny obradowania jest konieczny, ale dochodzą do niego sygnały, 

że na komisjach przewodniczący nadużywają swojej władzy. Dodał, że 

przerywanie radnym czy zaproszonym na komisje gościom to nie jest 

metoda, którą powinno się posługiwać, to utrudnianie wykonywania 

mandatu radnego. Odbieranie głosu pod byle pozorem to nie jest sposób 

na prowadzenie polityki miejskiej. Odbieranie głosu gościom na komisji 

uważa za niegrzeczne.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Odpowiedziała, że nic nie wskazuje na to by tryb zdalny szybko opuścić. 

W tej chwili w Biurze Rady Miasta jest 5 pracowników chorych, na 

zwolnieniach lekarskich, część osób jest na kwarantannie, w związku          

z tym, że miała kontakt. Część osób jest na pracy zamiennej, żeby tego 

kontaktu nie było. Sytuacja pandemiczna jest jaka jest. Powiedziała, że 

nie wie, o jakich sytuacji radny mówi, bo do niej nikt się do tej pory z tym 

problemem nie zgłaszał, nie wie, jaka to była komisja, czy to była 
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jednostkowa sytuacja, czy takie sytuacje się powtarzają. Ale podejmą ten 

temat na najbliższym konwencie seniorów, poprosiła tylko o przekazanie 

przewodniczącemu klubu czego dokładnie dotyczy ta wspomniana 

sytuacja, żeby można było ją wyjaśnić. 

 

RADNA BEATA DUNAJEWSKA – KLUB WdG 

Powiedziała, że dzisiaj przypada dzień wolności na Białorusi, jest to dzień 

nieuznawany przez reżim Łukaszenki, ale obchodzony przez tamtejszą 

opozycję. Klub Wszystko dla Gdańska i ma nadzieję, że wszyscy obecni, 

solidaryzuje się z ciągle walczącym narodem ukraińskim, walczącym                  

o wolność, priorytety, demokrację. Przypomniała, że na bramie stoczni 

wisi cały czas napis w języku ukraińskim - pamiętamy. Dodała, że na 

dzisiejszej sesji jest kilka bardzo ważnych uchwał, które już zostały 

wspomniane. Dla niej bardzo ważna jest kwestia uchwał dot. repatriantów 

z Kazachstanu, cieszy się, że program jest kontynuowany. To program, 

który zapoczątkował Paweł Adamowicz, ale który będzie kontynuowany. 

Wspomniała też o dotacji dla szpitali prowadzonych przez marszałka oraz 

o uchwale dot. nazwania imieniem Macieja Kosycarza skweru. 

Wspomniała o jego zaangażowaniu w sprawy miejskie. Powiedziała też              

o uchwale ws. podziału środków z PFRON.    

 

PUNKT  4 

UCHWAŁY 

4A) w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania 
statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska (druk 905);      
 

WIOLETTA KREWNIAK Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgłosiła 

autopoprawkę, polegającą na tym, że w trakcie przenoszenia treści 

załącznika nr 2 do edytora aktów normatywnych rozjechała się numeracja 

w liczbach porządkowych, oczywiście powinna być taka sama, jak w zał. 

nr 1 do projektu uchwały.  

 

 Komisja wiodąca – K. Strategii i Budżetu - pozytywna 

                            K. Samorządu i Ładu Publ. – nie opiniowała 
 

Radny ROMUALD PLEWA Przedstawił informację po konsultacjach                     

z radą dzielnicy Wrzeszcz Górny, która podjęła uchwałę XIII/61/21 w dniu 
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9.03. w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych 

na realizację zadania modernizacja i zagospodarowanie fragmentu 

chodnika przy ul. Grunwaldzkiej. Par. 1 mówi: „rada dzielnicy Wrzeszcz 

Górny wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych                      

w wysokości 70 719 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania 

modernizacja i zagospodarowanie fragmentu chodnika przy al. 

Grunwaldzkiej”. Ta uchwała spełnia te kategorie i powinna być ujęta w tej 

tabeli, o której była mowa, gdzie jest 2 rad dzielnic, ale niestety Górnego 

Wrzeszcza tutaj nie ma. Dodał, że prawdopodobnie inne rady dzielnic też 

nie zostały ujęte,   w sumie jest ich 14: Chełm, Krakowiec Górki Zachodnie, 

Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Przymorze Wielkie, Rudniki, Stogi, 

Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, 

Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecia, Zaspa Młyniec. To wymaga 

wyjaśnienia przed następną sesją, żeby można było przeanalizować czy 

rady dzielnic wydatkowały już w 100% te środki, czy nie spełniły ich 

uchwały odpowiednich wymogów, żeby zdążyły poprawić, bo uchwała 

dzielnicy Wrzeszcz Górny, według jego wiedzy spełnia wszystkie wymogi 

i powinna być ujęta. Cieszy go deklaracja pani dyrektor, że na następnej 

sesji będzie możliwość zwiększenia liczby rad dzielnic, które będą w tej 

uchwale i się przychyla do tego aby uruchomić te 21 rad dzielnic, żeby już 

mogły realizować zadania, poprosił o wsparcie i pomoc aby te środki były 

jak najszybciej możliwe do uruchomienia. Złożył serdeczne 

podziękowania pani Sylwii Betlej, która poświęciła wiele pracy i działań 

związanych z radami dzielnic. Jej praca nie kończyła się tak, jak 

normalnego urzędnika, pracowała bardzo długo i dzięki niej jest te kilka 

tysięcy wypowiedzi, projektów, uwag, odnośnie funkcjonowania rad 

dzielnic, spisanych, jest to dostępne. Podziękował całemu 9 osobowemu 

zespołowi, który brał w tym udział. Ale gdyby nie pani Sylwia, na pewno 

by tak sprawnie nie funkcjonowało. Podziękował też pani dyrektor za 

pomoc przy realizacji tych zadań.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Powiedziała, że to jest do wyjaśnienia, kolejna uchwała może być                        

w późniejszym terminie również głosowana z odpowiednimi zadaniami 

wpisanymi.  

 

Radny KRYSTIAN KŁOS  

Poprosił o rozmawianie o konkretnych projektach rad, jeśli radny Plewa 

ma jakieś sugestie. Uchwała rady dzielnicy Wrzeszcz Górny została 

podjęta późno, pani Betlej prosiła, by te uchwały trafiały do urzędu 



15 
 

znacznie wcześniej, do końca lutego a nawet znacznie wcześniej, więc nie 

można mieć teraz pretensji do miasta, że nie realizuje uchwał, które 

przychodzą na ostatnią chwilę. Wyraził nadzieję, że wszystkie te 

wątpliwości da się wyjaśnić i na kolejnej sesji będzie podejmowana 

podobna uchwała. To wymaga czasu i pewnych uzgodnień. A jeśli pan 

radny ma jakieś uwagi co do treści uchwały i wymienia poszczególne rady 

dzielnic, to to nic nie daje.  

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Przyłączył się do słów dot. dużego zaangażowania pani Betlej, bardzo za 

nie podziękował, podziękował też dyrektor Krewniak wraz z całym 

zespołem Biura Rady Miasta Gdańska była bardzo mocno włączona                 

w prace nad kwestiami związanymi ze zmianami w statutach jednostek 

pomocniczych. Spytał pani Betlej, czy została już przygotowana opinia 

prezydenta do postulatów, o którą wystąpiła komisja doraźna ds. reformy 

jednostek pomocniczych a jeśli nie, to kiedy mieszkańcy mogli by się jej 

spodziewać?  

 

SYLWIA BETLEJ – Biuro Prezydenta 

Odpowiedziała, że raport dostępny teraz po konsultacjach, obejmuje 

wszystkie uwagi, które spłynęły w czasie konsultacji i rzeczywiście część 

z tych uwag dotyczy przedmiotu konsultacji, czyli tych punktów, które są 

zmieniane w statutach, natomiast część uwag, które zgłaszali 

mieszkańcy, obejmuje teksty nie ujęte w ogóle w konsultacjach i to są dwie 

różne sprawy. Raport opublikowany zawiera stanowisko prezydent do 

punktów, które w konsultacjach zostały ujęte, nie ma w tym raporcie uwag 

ustosunkowania się prezydent do punktów, które konsultacjami objęte nie 

były, nie ma na tę chwilę takiej potrzeby, ponieważ nie były przedmiotem 

konsultacji. Pytanie komisji doraźnej, czy jest możliwość, żeby do tych 

opinii negatywnych, albo co do których jest widoczny problem z realizacją, 

jest jakieś alternatywne rozwiązanie, to trudno w tej chwili i w tak krótkim 

czasie do tych wszystkich punktów odnieść się. To jest praca na 

przyszłość.  

 

Radny CEZARY ŚPIEWAK – DOWBÓR  

Powiedział, że ufa, że współpraca między komisją doraźną w tych 

newralgicznych kwestiach, które radni niektóre z tych postulatów chcieliby 

uwzględnić, pytanie, czy jest możliwe ich wykonanie później, to będzie 

szczegółowo omawiane między komisją doraźną a panią prezydent.  

 

Radny ROMUALD PLEWA  
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Odpowiedział radnemu Kłosowi, że rzeczywiście, tylko dzielnicę Wrzeszcz 

Górny dokładnie przeanalizował, ściągnął uchwały i zabrał głos.                            

Z pozostałych rad ma tylko częściowe dane, dlatego nie poruszał tego 

tematu, ale skoro pani Betlej i Krewniak powiedziały, że będzie możliwość 

w przyszłym miesiącu czy następnych ujęcie uchwał tych rad dzielnic. 

Dzisiaj przegłosujemy 21 rad dzielnic a pozostałe w następnej uchwale.  

 

WIOLETTA KREWNIAK Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska  

Powiedziała, że trudno jest składać deklaracje o przyszłym miesiącu, 

ponieważ nie wiadomo, jakie działania podejmą jednostki pomocnicze, na 

pewno deklaracja na przyszły miesiąc jest niemożliwa do złożenia, ale                

w przyszłych, kolejnych miesiącach pewnie tak się stanie.  

 

Radny ROMUALD PLEWA  

Powiedział, że uchwała z Wrzeszcza Górnego może być w czerwcu, jeśli 

na maj nie zdąży się.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/865/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na 
działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska  

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 892 + autopoprawka); 

 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
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                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 

                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 

                           K. Edukacji – pozytywna 

                           K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna 

                           K. Kultury i Promocji – pozytywna 

                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna 

                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

                                                   za                                      -  23 
                                                   przeciw                             -   8 
                                                   wstrzymało się                 -   0  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/866/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2021 rok (druk 893 + autopoprawka); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 



18 
 

                           K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                           K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna 
                           K. Kultury i Promocji – pozytywna 
                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

  

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

                                                   za                                      -  21 
                                                   przeciw                             -  11 
                                                   wstrzymało się                 -   0  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXIV/867/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Gdańska na 2021 rok 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

3)  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub 
ich części, budowli lub ich części oraz gruntów położonych na 
obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta 
Gdańska (druk 888); 
 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
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IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/868/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 
lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów położonych 

na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie 
Miasta Gdańska 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 

4) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego 
regionalną pomoc  inwestycyjną  gruntów,  budynków  lub  budo
wli związanych z działalnością produkcyjną lub badawczo - 
rozwojową w zakresie wdrażania technologii proekologicznych 
(druk 889); 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna  

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  
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                                                   za                                      -  32 
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   0  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXIV/869/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
stanowiącego 

regionalną pomoc  inwestycyjną  gruntów,  budynków  lub  budo
wli związanych z działalnością produkcyjną lub badawczo - 

rozwojową w zakresie wdrażania technologii proekologicznych 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

5) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały                                      
Nr   XXVIII/711/16 Rady    Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 
2016r. 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 885);   

 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

IZABELA KUŚ Skarbnik Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  
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                                                   za                                      -  31 
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   2  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/870/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały                                      
Nr   XXVIII/711/16 Rady  Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 

2016r. 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 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

6) w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon ulic 
Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II w mieście Gdańsku                 
(druk 886); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  

Przedstawiła projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Powiedział, że cieszy to, że ten teren ma być przeznaczony na zabudowę 

ekstensywną jednorodzinną i te działki mają być też o minimalnej wielkości 

1 m kw, to zabezpieczenie, że nie będzie tam natłoku, jeśli chodzi                        

o wielkość ewentualnej zabudowy, nie ma też zagrożenia, jeśli chodzi         
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o zabudowę wielorodzinną, intensywną. A fakt, że to dwie rady dzielnic 

razem z właścicielem terenu wystąpiły o plany, jest rekomendacją by 

poprzeć pomysł przystąpienia do sporządzenia tego planu miejscowego.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do 

głosowania.  

 

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/871/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon 
ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II w mieście Gdańsku                  

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

 

6A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Zamojskiej kategorii drogi 
gminnej (druk 907);  
 

EMILIA LODZIŃSKA przew. K. Zagospodarowania Przestrzennego 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

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

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/872/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii 
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy 

Zamojskiej kategorii drogi gminnej 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

 

6B) w sprawie nadania nazwy Skwer im. Macieja Kosycarza (druk 906); 
 

 

Komisja wiodąca – K. Kultury i Promocji - pozytywna 
 

PIOTR BORAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem.  

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Wyraził nadzieję, że nadanie imienia temu skwerowi przyczyni się do 

zmiany ze strony władz miasta Gdańska polityki dot. parkingów 

kubaturowych. Maciej Kosycarz był przeciwnikiem budowy parkingu 

właśnie parkingu na Podwalu Staromiejskim, wycinki drzew, przenoszenia 

pomnika tym, co za polskość Gdańska.   

 

Radny PIOTR DZIK  

Powiedział, że wiele lat znał Macieja Kosycarza, jego ojca. Opowiedział                 

o historii, albumach, jakie tworzył. Dodał, że to piękna rzecz, takie 

uhonorowanie Macieja, na pewno to z góry widzi.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do 

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

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/873/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie nadania nazwy Skwer im. Macieja Kosycarza 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

 

HANNA KOSYCARZ wdowa po Macieju Kosycarzu  

Podziękowała za to, że radni przychylili się do inicjatywy fotoreporterów                

i radnych dzielnicy. To, że ten skwer będzie nosił imię Macieja, jest wielkim 

wyróżnieniem. Podkreśliła, że Maciej był faktycznie zakochany w swoim 

mieście. Wszystko, co robił, robił z myślą, żeby nie zapomniano o historii 

Gdańska, żeby Gdańsk był miejscem, gdzie się dobrze mieszka, aby nie 

zapomniano o perspektywie jego rozwoju. Swoją miłością do miasta 

zarażał innych, opowiadał o Gdańsku. Był dumny, że jest 

gdańszczaninem, podkreślał to. To miejsce jest znamienne, bo Maciej 

walczył o ten skwer, by nie wycięto kilkudziesięcioletnich drzew, by ten 

plac był miejscem, gdzie mogą się spotykać mieszkańcy. Było widać na 

jego zdjęciach, że tam spacerują rodziny, bawią się dzieci przy pomniku. 

Może mogłaby tam być jakaś stała ekspozycja, gdzie prezentowane by 

były zdjęcia czy twórczość młodych artystów, by było to miejsce, w którym 

będzie się łączył Maciek, jego osiągnięcia i miłość do Gdańska, z nowymi 

pokoleniami. Na ten plac Maciek prawie codziennie patrzył, gdy wychodził 

na balkon na Podwalu Staromiejskim, gdzie mieszkał i pracował przez 

wiele lat. Przemierzał to miejsce wiele razy. Od dzieciństwa również 

chodzili tam ze swoimi dziećmi na rowerek, hulajnogę, czy lody. Teraz 

każdy mieszkaniec Gdańska będzie mógł tam usiąść, powspominać 
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Maćka, oddać mu parę myśli i pomyśleć, że Gdańsk jest piękny, że 

mieszkają w nim fajni ludzie.  

 

PIOTR BORAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Podziękował radzie za ten wynik głosowania. Zaprosił na wydarzenie, od 

jutra do niedzieli w godz. 19-23 na budynku Katowni przy Targu 

Węglowym będą wyświetlane zdjęcia Macieja Kosycarza. Zaapelował                 

o zachowanie dystansu, zakrycie ust i nosa.  

 

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej 
polityki kulturalnej Miasta (druk 900);  

 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 

                                     K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

BARBARA FRYDRYCH Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

                                                   za                                      -  32 
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -   1  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXIV/874/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie nadania nazwy Skwer im. Macieja Kosycarza 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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 7A) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 

4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta 

Gdańska im. Bolesława Faca (druk 903);  

 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 

 

BARBARA FRYDRYCH Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

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

 

 Uchwałę Nr XXXIV/875/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska           
z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu 

Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

 
8) w sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  kalkulacyjnych  dota

cji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego 
zakładu budżetowego w Gdańsku na 2021 rok (druk 894); 

 

PIOTR KRYSZEWSKI Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
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                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.  

 

 

                                                   za                                      -  23 
                                                   przeciw                             -   0 
                                                   wstrzymało się                 -  10  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXIV/876/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  kalkulacyjnych              
  dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości 

samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2021 rok 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 

 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego  
parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek                     
i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych 
strefach (druk 897 + autopoprawka); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  
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Podziękowała za tą uchwałę, to dobry kierunek zmian i bardzo dobrze, że 

wsłuchuje się w głosy pojawiające się, szczególnie odnośnie granicznych 

ulic, które były kłopotliwe. Dodała, że to wsparcie kontrolerów mobilne jest 

bardzo ważne (e-kontrole).  

 

Radna ELŻBIETA STRZELCZYK  

Spytała o Garnizon i okolice. Wspomniała, że mieszkańcy ulicy 

Szymanowskiego i obok mają problemy z parkowaniem mieszkańców 

Garnizonu. Spytała, dlaczego nie uwzględnia się uchwały rady dzielnicy 

Strzyża z 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 

terenie dzielnicy Strzyża i wyznaczenie dwóch sektorów: ulica 

Szymanowskiego i pozostała część dzielnicy Strzyża.   

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  

Odpowiedział, że jeśli chodzi o uchwałę dzielnicy Strzyża, w tej chwili                   

w tej uchwale jest wskazane, że zdaniem rady dzielnicy obok wniosku dot. 

wprowadzeni strefy płatnego parkowania, jest również wniosek                             

o zwolnienie mieszkańców dzielnicy Strzyża z obowiązku wnoszenia opłat 

za abonament, czyli wprowadzenie stawki zerowej, jeśli chodzi o kwestie 

wykupu abonamentu. Wielokrotnie GZDIZ podkreślał, że wprowadzenie 

takiego rozwiązania jest niemożliwe. Nie chodzi tylko o dzielnicę Strzyża, 

ale o  całą strefę płatnego parkowania obowiązującej na terenie Gdańska.  

GZDiZ prosił też by rada dzielnicy skorygowała ta uchwałę, ograniczając 

ją do tego zakresu, który mówiłby o wprowadzeniu strefy na terenie 

dzielnicy Strzyża. Dodał, że to nie jest chyba zamknięty temat.  Podkreślił, 

że przyjęcie tego w zakresie uchwały nie oznacza jednocześnie, że 

następuje od ręki wprowadzenie obszaru poboru opłaty. To wymaga 

kwestii organizacyjnych, finansowych – zakupu parkometrów i innych 

urządzeń, to wymaga też dyskusji później, na którym terenie ten pobór 

opłaty przeprowadzać. Więc jeśli będzie taka wola i te zasady przyjęte 

będą zunifikowane dla terenu całego Gdańska, zostaną przez radę 

dzielnicy zaakceptowane, jak najbardziej jest to sprawa otwarta. Każda 

strefa jest poprzedzona stanowiskiem rady dzielnicy i GZDiZ nie 

odżegnuje się, żeby wprowadzić tam tą strefę płatnego parkowania, ale 

dobrze byłoby, gdyby było jednolite stanowisko, jeśli chodzi o kwestię 

funkcjonalności tych stref a dzisiaj tego po prostu nie ma.  

 

Radny MATEUSZ SKARBEK Wiceprzewodniczący RMG  

Wyraził zadowolenie z tej zmiany dotyczącej kontroli, do tego potrzebny 

był czas dla obserwacji rozwiązań warszawskich. One okazały się 



29 
 

całkowicie skuteczne, nieuchronność kary jest tym, co jest 

najskuteczniejsze w prewencji. Jest to zmiana w dobrym zakresie.  

 

Radny KAROL RABENDA  

Wrócił do kwestii związanej ze Strzyżą, ulicą Szymanowskiego, tam 

problem jest i pewnie trzeba będzie się z nim zmierzyć. Spytał czy ta 

zmiana o wyborze stref jednak nie będzie kumulowała nowych problemów. 

Inicjatywa rady dzielnicy aby wprowadzić strefę na Szymanowskiego albo 

w ogóle na całej Strzyży, to w świetle tych zmian, które dzisiaj mają być 

wprowadzone, będzie bezsensowna. Bo zawsze strefa miejska będzie 

przegrywać, jeśli chodzi o atrakcyjność dla samochodów ze strefą 

prywatną, która jest na Garnizonie.  

 

Radny ANDRZEJ STELMASIEWICZ  

Podziękował za podjętą inicjatywę w celu uporządkowania opłat za 

parkowanie. Dodał, że jest zdania, żeby 100% Gdańska miało płatne 

miejsca parkingowe. Spytał, czy samochody sprawdzające legalność 

parkowania będą również widziały opłatę nie kupioną w parkomacie tylko 

przez aplikację?  

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  

Wyjaśnił, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący tego 

czy tablica rejestracyjna jest elementem danych, które nie mogą być 

zbierane przez poszczególne podmioty jasno wskazała, że tak nie jest. Od 

tamtej pory można żądać, żeby nr rejestracyjny był elementem zakupu 

opłaty za parkowanie. Dotyczy to zarówno parkometrów, jak również 

różnego rodzaju aplikacji mobilnych, dzięki temu, że jest kupowana opłata 

łącznie z wpisaniem nr rejestracyjnego, tworzy się dynamicznie 

zmieniająca się baza danych. Ten samochód będzie dysponował tą bazą 

danych i narzuci opłatę dodatkową tylko tym numerom rejestracyjnym, 

które nie są w tej bazie, czyli nie zakupiły opłaty.  

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Zapytał o efektywność tego systemu, bo strefa płatnego parkowania na 

terenie Warszawy w sposób znaczący różni się od tego, co jest                             

w Gdańsku, jest ona bardziej rozdrobniona. Czy system będzie się 

zwracał?  

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  
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Odpowiedział, że jeśli chodzi o efektywność, bazują na warszawskich 

doświadczeniach. Gdy wprowadzali ten system, mieli jeden samochód                         

z tym urządzeniem. Dzisiaj zakupują trzeci zestaw, który będzie prowadził 

te kontrole. Świadczy to o efektywności, to, że im się to sprawdziło. Ta 

baza, o której wspomniał wcześniej, jest podzielona na sektory, więc to 

nie jest tak, że ten samochód musi krążyć tylko po ulicach śródmiejskiej 

strefy płatnego parkowania, nie wyjeżdżając na pozostałe rejony, nie, on 

będzie prowadził na bieżąco kontrolę.   

 

Radna JOANNA CABAJ  

Powiedziała, żeby osiągnąć tą efektywność, najbardziej efektywnym 

sposobem pobierania opłat jest dostosowanie ich wysokości do 

możliwości klientów. Powinno się skupić na obniżeniu tych opłat                              

i wówczas i do budżetu miasta wpływałyby większe środki, ponieważ 

większą ilość kierowców byłoby stać by korzystać z miejsc parkingowych 

i byłyby one na pewno znacznie przyjaźniejsze dla mieszkańców miasta. 

Dzisiaj jest sytuacja, że parkingi duże są, ale samochody nie stoją, dużo 

miejsc wolnych parkingowych, jest oczywiście pandemia. Zaapelowała               

o obniżenie opłat, by były bardziej dostępne dla mieszkańców.   

 

Radny KAROL RABENDA  

Nawiązał znowu do ulicy Szymanowskiego, gdzie dostał sygnał, że 

mieszkańcy budują sobie jakieś parkingi. Czy miasto zezwala na budowę 

parkingów na swoich terenach takich przed posesjami, czy jest to 

niemożliwe. Mieszkaniec skarży się, że miejski teren jest adoptowany 

przez mieszkańców na miejsca parkingowe. Czy miasto wydaje takie 

zgody czy to jest samowola?  

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  

Odpowiedział, że nie ma zgody na prywatne miejsca parkingowe na danej 

ulicy. Faktem jest, że kilka lat temu wspólnie z radą dzielnicy 

wyprawowano pewną docelową wizję parkowania wzdłuż tej ulicy, to 

znaczy wykonanie zatok i przekształcenie tego w jakąś racjonalną 

przestrzeń. W tym celu idą działania mające na celu zrealizowanie tej 

koncepcji. Natomiast nie ma mowy o prywatnych miejscach postojowych 

w pasach dróg publicznych.   

 

Radny KAROL RABENDA  
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Dopytał, czy te miejsca, które tam powstały, chyba rok temu albo trochę 

dawniej, to są jedyne miejsca, które tam są i tam więcej miejsc teraz nie 

jest budowanych? Zieleń nie jest ograniczana?  

 

TOMASZ WAWRZONEK Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni  

Przyznał, że jest to bardzo szczegółowe pytanie. Musiałby sprawdzić                        

i wtedy przekaże informację.  

 

Radna EMILIA LODZIŃSKA  

Uzupełniła, że mieszkaniec, który buduje to miejsce, powołuje się na 

zgodę od GZDiZ. Poprosiła o szybkie wyjaśnienie tej sytuacji.  Co do 

wysokości opłat pobieranej w strefie płatnego parkowania, powiedziała, że 

ta opłata jest adekwatna do tego, w jakim mieście żyjemy. Jeżeli te opłaty 

byłyby obniżone, to spowodowałoby tyle, że kierowcy by stawiali swoje 

samochody przez bardzo długi okres czasu, nie byłoby rotacji, na której 

zależy miastu. Miesięczny abonament dla mieszkańca danej strefy to 10 

zł, nie jest to kwota wygórowana i w jej ocenie ustalone stawki są 

adekwatne do tego, gdzie mieszkamy.  

 

Radny MATEUSZ SKARBEK Wiceprzewodniczący RMG 

Wyraził opinię, że te stawki nie są ani za małe ani za wysokie. To wszystko 

było przewidziane przez ustawodawcę. Dodał, że to nie stawki są wysokie 

a kary za niezgodne z prawem parkowanie są za niskie, tutaj jest pole do 

działania przez ustawodawcę. Bo w ogóle stawki za nieprzestrzeganie 

przepisów o ruchu drogowym są rażąco za niskie i one przede wszystkim 

demobilizują ludzi do zgodnego z prawem poruszania się i pozostawiania 

swoich samochodów. Zaapelował o podjęcie kampanii informacyjnej do 

mieszkańców Gdańska, by mieli świadomość, że jeżeli wjeżdżają do strefy 

płatnego parkowania i znajduje się odpowiedni znak strefy płatnego 

parkowania, to parkowanie poza miejscami wyznaczonymi jest 

niedozwolone. Mogą zaparkować tylko w miejscu oznaczonym znakiem 

poziomym i pionowym, to się łączy oczywiście z opłatą z parkowaniem                

w strefie. W wielu przypadkach ma miejsce uporczywe nieprzestrzeganie 

tego a to wynika też z tego, że inspektorzy GZDiZ, który sprawdzają strefy, 

nie są uprawnieni do karania takich kierowców, tu uprawniona jest tylko 

straż miejska i policja, która ma szereg innych zadań. Czyli w tym kierunku 

powinno się zmierzać, do pomocy w wyegzekwowaniu, nieuchronność 

kary plus adekwatne.  

 

Radny ANDRZEJ STELMASIEWICZ  
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Powiedział, że jest zdania aby nie podnosić opłat abonamentowych dla 

mieszkańców dzielnic w kwestii parkowania na ich terenie. To 

symboliczna kwota i niech taką pozostanie. Natomiast wszystkie inne 

opłaty parkingowe absolutni nie powinny być niższe, powinny być na tyle 

wysokie, na ile pozwala prawo uchwalane w sejmie. Dodał, że nie może 

się nadziwić, że niektórzy kierowcy usiłują uniknąć płacenia opłaty za 

parkowanie a stać ich było na kupno samochodu.  

 

Radny KAROL RABENDA  

Powiedział, że w Gdańsku mieszkają nie tylko osoby, które dobrze 

zarabiają, które mają wysokie dochody i które stać na to by opłacać 

wysokie opłaty parkingowe. W Gdańsku mieszkają też ludzie, którzy mają 

kłopoty finansowe i to, że mają samochód, nie znaczy, że są majętne.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Przypomniała, że nie jest to uchwała o opłatach za parkowanie. 

Przywołała radnych do meritum.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta  

Uzupełnił, że stawki wprowadzane w Gdańsku są przede wszystkim                    

o analizę możliwości rotacyjnych. To jest klucz dla śródmiejskiej strefy                  

i pozostałych stref. Zadaniem nie jest oczywiście ściąganie                                       

z mieszkańców środków finansowych, tylko zadaniem jest umożliwienie 

im zaparkowania i to jest jedyny klucz wprowadzenia stref płatnego 

parkowania.  

 

Lista mówców została wyczerpana.  Przewodnicząca poddała wniosek 

pod głosowanie.  

 

                                                   za                                      -  22 
                                                   przeciw                             -  11 
                                                   wstrzymało się                 -   0  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

Uchwałę Nr XXXIV/877/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
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w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego  parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz 

ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów 
samochodowych w tych strefach 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 
korzystania w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia z 
niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, 
Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku (druk 898); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
 

ANNA BOBROWSKA Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Upewnił się, czy środki, które wpłyną z tego tytułu uiszczania opłat za 

postój na tych parkingach, należących do gminy miasta Gdańska,                          

w całości trafią do miasta Gdańska.  

 

ANNA BOBROWSKA Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni 

Potwierdziła, że tak.  

 

 Więcej głosów w dyskusji nie było.  Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/878/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 
korzystania w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia z 

niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, 
Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 

 

11) zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane                  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
(druk 899); 

 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

ANNA BOBROWSKA Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

                                                   za                                      -  33 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    0  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 
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Uchwałę Nr XXXIV/879/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których 

zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane                  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
 

 

12) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka                                
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku (druk 884); 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Sportu i Turystyki – pozytywna  

  

PIOTR BORAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Zapytał, bo co prawda widzi w uzasadnieniu wykaz wszystkich prac, jakie 

mają być pokryte za tę kwotę, którą Gdańsk i Sopot wyłożą, natomiast 

chciałby usłyszeć, jakie jest faktyczne uzasadnienie dla tych wydatków, 

czy to kwestia konserwacji, zakupu akumulatorów, modernizacji ekranu 

Led na elewacji hali, modernizacji poszczególnych systemów. Czy to 

wynika z przepisów zewnętrznych, zakończenia czasu gwarancyjnego, 

czy jest to po prostu taki wydatek, żeby kupić coś nowego. Czas jest 

trudny, sytuacja gospodarcza nie jest kwota a tu przeznacza się pokaźną 

kwotę na rzeczy, które być może nie są aż tak potrzebne i istotne.  

 

PIOTR BORAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Przypomniał, że w przypadku dodatkowych pytań, poprosił o zadawanie 

ich na komisjach, druki wpływają odpowiednio wcześniej. Poprosił też                   

o zadawanie ich na piśmie. Odpowiedział, że hala w tym roku obchodzi 11 
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rok istnienia. I często te modernizacje wynikają z tego, że należy po prostu 

zachować ten majątek w stanie takim aby był on możliwy do użytkowania. 

Ten moment kiedy jest pandemia, to przegląd wszelkich możliwych 

instalacji na obiekcie, po to, gdy obostrzenia miną, żeby można było halę 

wykorzystywać. Bardzo istotna jest też modernizacja energetyczna, 

instalacja paneli fotowoltaicznych, modernizacja oświetlenia ledowego,              

i to są główne powody dokapitalizowania. Jeśli odpowiedź nie 

usatysfakcjonuje radnego, poprosił o skierowanie pytania na piśmie, na 

które odpowie razem ze spółką.  

 

Radny PIOTR DZIK  

Wyjaśnił radnemu Majewskiemu, że na komisjach: Sportu i Turystki                       

i Polityki Gospod. i Morskiej byłą cała długa lista przedstawiona tych 

rzeczy i to nie jest jakaś kwota, która się zerwała z sufitu, ale to były 

pieniądze zapisane w budżecie miasta, które teraz są sukcesywnie 

zapisane i zabezpieczone.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

                                                   za                                      -  29 
                                                   przeciw                             -    0 
                                                   wstrzymało się                 -    3  
 
                                                    Rada Miasta Gdańska  
                                                    w głosowaniu p r z y j ę ł a 

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/880/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka                                                       

z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
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13)  w sprawie  wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 
nieruchomości (druk 896); 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 

 

ALAN ALEKSANDROWICZ Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny PIOTR GIERSZEWSKI  

Powiedział, że poprze ten projekt, rozmawiano o nim na komisji. była też 

na komisji mowa o wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości, 

bo te wpływy są rzeczywiście małe. 950 tys. zł, które spółka wniosła                         

w utrzymanie infrastruktury miejskiej w ciągu 20 lat, to jest niespełna 4 tys. 

miesięcznie, czy to jest dużo czy mało, przy dużych budynkach to jest 

mikroskopijna ilość. Radni również to podnieśli, uważają, że warto byłoby 

swoisty audyt przeprowadzić, zanim będzie podejmowana decyzja. Żeby 

ten udział w utrzymywaniu infrastruktury był zdecydowanie większy. 

Wyjaśnił, dlaczego będzie głosował za, ponieważ jest tu zobowiązanie 

spółki do rozbudowy, wymiany okien, ocieplenia budynku. Ten nakład 

spółki będzie zapewne liczony nie w 4 tys. miesięcznie, a prawdopodobnie 

pójdzie w setki tysiące złotych. Ta uchwała umożliwi też spółce 

pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

 

PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Podziękował za głos radnego. Dodał, że miasto pracuje                                       

z podmiotami leczniczymi w tym względzie, żeby z jednej strony dać im 

szansę na inwestowanie w infrastrukturę, w której funkcjonują, rozwijania 

różnych usług medycznych,  a drugiej strony trzeba pokazać ten bilans, 

tzn. dochody z czynszów na podmioty medyczne nie są w stanie pokrywać 

remontów obiektów, w których te podmioty medyczne dzisiaj funkcjonują. 

Miasto idzie w kierunku, który wskazał radny.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/881/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 

nieruchomości 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 

 

14) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  
w 2021 roku (druk 887); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/882/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
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w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 

 

15)  w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do 
osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej                        
z Kazachstanu (druk 901);  
 

 
Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/883/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków 
do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej                        

z Kazachstanu 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 

16) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do 
osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej                         
z Kazachstanu (druk 902); 

 
 

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

 

Uchwałę Nr XXXIV/884/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków 
do osiedlenia się na czas nieokreślony rodzinie repatriowanej                        

z Kazachstanu 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
 

 

17) w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku 
o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 
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wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu 
prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w 
oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki 
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach 
szkoły (druk 890);  

 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
                           K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Samorządu i Ładu Publ. – pozytywna  

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Radna JOANNA CABAJ  

Podziękowała dyrekcji szkoły za podjęcie się takiej inicjatywy.                              

To niezmiernie ważne i da uczniów i dla dorastającej młodzieży, 

działalność ucząca samodyscypliny i samokontroli jest bardzo wskazana 

w edukacji.   

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/885/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku 
o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół 
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Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu 
prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w 

oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki 
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych 

oddziałach szkoły 
 

z dnia 25 marca 2021 r. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
 

18) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Pomorskiemu  w formie dotacji celowej na zakup aparatury, 
sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych 
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których 
podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego (druk 891);  
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                           K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca poddała wniosek pod 

głosowanie.  

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/886/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Pomorskiemu  w formie dotacji celowej na zakup aparatury, 
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sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych 
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska, dla których 

podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 
 

19) w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 904); 

 

Radny BOGDAN OLESZEK przewodniczący K. Samorządu i Ładu 

Publ.  

Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

 

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

 

Uchwałę Nr XXXIV/887/21 
 

Rady Miasta Gdańska  
 

w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 
z dnia 25 marca 2021 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu 

 

PUNKT  5 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
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Radny PRZEMYSŁAW MAJEWSKI  

Wystąpił z apelem, żeby radni zachowywali kulturę nie tylko podczas 

obrad sesji, ale także w mediach społecznościowych. Dodał, że poruszyła 

go wypowiedź radnego Stelmasiewicza o redaktorze Semce, który 

znajduje się w szpitalu pod respiratorem z powodu zakażenia 

koronawirusem. Koronawirus dotyka przedstawicieli każdego z klubów, 

wielu radnych także podczas dzisiejszej sesji zmaga się z tą chorobą.  

 

Radny ANDRZEJ STELMASIEWICZ   

Powiedział, że może to niechrześcijańskie, ale trudno mu współczuć 

redaktorowi Semce. Nawiązał do swojego postu, że nie jest to złe życzenie 

dla red. Semki, natomiast jest to po prostu stwierdzenie, że trudno  

człowiekowi, który wielu ludziom źle życzył, żeby mu współczuć. Nie życzy 

mu źle. Nie widzi powodu, dla którego prawa strona robi z tej wypowiedzi 

wielki skandal i obrazę. Wspomniał, co przedstawiciele innych ugrupowań 

opowiadają o przeciwnikach politycznych. Dodał, że nie poczuwa się do 

winy. A panu Semce życzył powrotu do zdrowia, może on wrócić do 

zdrowia bez jego współczucia, niech będzie zdrowy, nie życzy mu źle.  

 

Radny KAROL RABENDA  

Powiedział, że to, że jest okres wielkiego postu, nie pozwala mu 

powiedzieć to, co myśli o wypowiedzi pana radnego Stelmasiewicza. Jest 

mu przykro, że nie rozumie sytuacji, do jakiej się sprowadził. Wyraził 

nadzieję, że inni radni KO czy WdG nie utożsamiają się z tą wypowiedzią.  

 

Radny ANDRZEJ SKIBA  

Powiedział, że wszystkim, nawet tym, z którymi mocno potrafi dyskutować 

i mieć fundamentalnie odmienne zdanie na różne tematy, życzył zdrowia     

i szybkiego powrotu do zdrowia a niektórym trochę więcej empatii.  

 

Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI  

Powiedział, że jest przedstawicielem klubu WdG, dodał, że bardzo 

współczuje panu Semce, mimo, że zupełnie go nie ceni i uważa za bardzo  

koniunkturalnego i zdemoralizowanego, życzy mu powrotu do zdrowia                    

i wszystkiego dobrego. Dodał, że koledzy z PiS podchodzą bardzo 

krytycznie do tego typu wypowiedzi, ale wiele jest innych wypowiedzi czy 

wpisów, które zasługują na absolutną krytykę i tam tej krytyki nie widać. 

Zachęcił do pokoju, żeby nie tylko w okresie świąt, ale na co dzień żyć               

w zgodzie i życzyć sobie wzajemnie jak najlepiej. Zaapelował o więcej 

uczciwości w ocenach i żeby mniej było politycznego koniunkturalizmu               

a więcej szczerości.   
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Radna JOANNA CABAJ  

Powiedziała, że mija pierwszy kwartał tego roku, sprawozdania dot. 

uchwały o wsparciu prokreacji dla mieszkańców Gdańska już powinny 

spłynąć, powinna być też dokonana korekta. Spytała, czy mogłaby je 

otrzymać w najbliższym czasie, sprawozdania końcowego z 2020 roku od 

realizatorów.  

 

MONIKA CHABIOR Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Odpowiedziała, że zgodnie z wcześniejszą obietnicą wszystkie 

sprawozdania zostaną przekazane w najbliższym czasie, w ciągu 1-2 

tygodni.  

 

PIOTR BORAWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Powiedział, że trudny czas w tej chwili przeżywamy, jako Polacy                             

i mieszkańcy naszego miasta. Życzył dużo zdrowia, na tyle spokoju, na ile 

można w tym czasie świątecznym. Podziękował wszystkim służbom 

miejskim, które są w tej chwili na pierwszej linii walki z pandemią, 

lekarzom, pielęgniarkom, za to, że są, czuwają. Wyraził nadzieję, że 

niedługo będzie można się spotkać w miejscu, gdzie jest nie tylko pani 

przewodnicząca, że trzecia fala minie i już kolejna fala pandemii nie 

przyjdzie.  

 

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Dodała, że też by chciała wszystkich zobaczyć na sali obrad. Przyłączyła 

się do życzeń pana prezydenta, przede wszystkim państwu                                       

i mieszkańcom Gdańska dużo zdrowia i siły, sił również tym, którzy na 

pierwszej linii walczą o życie i zdrowie mieszkańców Gdańska.  

 

Radny ROMULAD PLEWA  

Dołączył się do życzeń, aby zdrowie dopisywało, szczególnie tym osobom 

z rady i biura rady, których Covid -19 złapał, aby jak najszybciej powrócili 

do zdrowia i można się było spotkać czy na wizji czy w realu na sesji RMG.  

Złożył życzenia świąteczne.  

 

 

PUNKT   6 

 

ZAKOŃCZENIE OBRAD 
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta 

Gdańska 

Przyłączyła się do życzeń świątecznych. Ponownie przypomniała                              

o oświadczeniach, które trzeba złożyć. Na tym wyczerpano porządek 

sesji.  

 

Obrady zakończono o godzinie 13:12. 

 

Przewodnicząca 
Rady Miasta Gdańska 

 
 

Agnieszka Owczarczak 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


