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PROTOKÓŁ NR 28-3/2021
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 18 marca 2021r.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie
15:30 za
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.

pośrednictwem

środków

Posiedzeniu przewodniczył Radny Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji Samorządu
i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.
Powitał zebranych i sprawdził listę obecności.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Początek obrad
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 27 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik
nr 2 do protokołu. Dodał, że do punktu 1 wpłynęły dwa projekty uchwał:
1. druk nr 892 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. druk nr 893 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021r.
3. druk nr 890 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.
Przewodniczący zaproponował następujący

porządek obrad:

1.1 Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej – druk nr 892
1.2 Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniający
uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021rok - druk nr 893
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1.3 Opiniowanie projektu uchwały RMG 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.
2. Sytuacja w gdańskich domach i klubach sąsiedzkich. Podsumowanie roku 2020
– wnioski.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska
do składu Komisji bezpieczeństwa i Porządku.
4.Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Głosowanie za przyjęciem w/w porządku obrad
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

za
za
za
za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-

PUNKT 1.1
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej – druk nr 892
-------------------------------------------------------------------------------------------------Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 marca lutego 2021r. BRMG-S.0006.53.2021.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zapytał o z czego wynikają wydatki na wzmocnienie płyty i filarów wiaduktu na Biskupiej
Górce
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Powiedziała, że nie zna szczegółów, ale prosi o zapytanie o to Dyrektora Dawidowskiego.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Powiedział, czy to 14 mln zł, które będzie zdjęte Jembore – Zlot Harcerzy ma już jakieś
przeznaczenie.
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Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Odpowiedziało, że zostało już przeznaczone na różne dodatkowe zadania, między innymi
drogi.
Radny Romuald Plewa - członek Komisji
Poprosił o dodatkową informację odnośnie wspomnianego Wiaduktu na Biskupiej Górce.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej druk nr 892.
Głosowanie:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

za
za
za
za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, jednogłośnie – 6 głosami za - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Opinia 28-3/85-3/2021 znajduje się przy
sprawie BRMG-S.0006.53.2021

PUNKT 1.2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2021 rok - druk nr 893.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 marca 2021r. BRMG-S.0006. 54.2021.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta
Ostaszewska – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok - druk nr 893.
Głosowanie:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

za
za
za
za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-
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Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską
– Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, jednogłośnie – 6 głosami za - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Opinia 28-3/86-4/2021 znajduje się przy
sprawie BRMG-S.0006.54.2021

PUNKT 1.3
Opiniowanie projektu uchwały 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 nr 890
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
25 marca 2021r. BRMG-S.0006.51.2021.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Bogumiła
Bieniasz – Kierownik Rozwoju Szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał, czy te wspomniane 50 tys. Zł to w cyklu miesięcznym?
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Rozwoju Szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego
Odpowiedziała, że są to pieniądze na cztery lata. Są to dodatkowe koszty i dotyczą zakupów
wyposażenia, umundurowania, organizacji przewozów uczniów na szkolenia wojskowe, czy
dodatkowe godziny szkolenia wojskowego.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zapytał, jak te 50 tysięcy złotych będzie podzielone na te cztery lata, bo budżet jest roczny.
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Rozwoju Szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego
Nie jest to proporcjonalne do lat, tylko proporcjonalnie w zależności od potrzeb
powiedziała.

-

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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 nr 890.
Głosowanie:
LP.
1.
2.
3.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz

za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-
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4.
5.
6.

Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

za
za
za

-

-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Bogumiłę Bieniasz –
Kierownika Rozwoju Szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego, jednogłośnie – 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Opinia 28-3/87-5/2021 znajduje
się przy sprawie BRMG-S.0006.26.2021

PUNKT 2
Sytuacja w gdańskich domach i klubach sąsiedzkich. Podsumowanie roku 2020
– wnioski
Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Powiedział, że w roku 2020 było 17 domów sąsiedzkich, 4 kluby sąsiedzkie. Kwota wsparcia
ze strony Miasta przekazana domom sąsiedzkim to 915 tys. zł. Wartość środków finansowych
własnych, wniesionych przez organizacje pozarządowe to ok.90 tys. zł, a wartość wkładów
rzeczowych i osobowych szacowana jest na ok. 304 tys. zł, więc udział własny w tym jest
bardzo istotny. W roku 2021 r. domów sąsiedzkich będzie 16 i klubów- 5,łącznie 21, bo na
tyle zawarto kontraktów i wsparcie Miasta na kwotę 1.015 tys. zł.
Rok 2020 był rokiem trudnym dla wszystkich, pandemia zmusiła do zmiany funkcjonowania,
a organizacje pozarządowe, które te domy i kluby prowadzą ze wsparciem finansowym
Miasta, dość dobrze i dość sprawnie zareagowały na zmiany wynikające z pandemii.
Przeniosły swoją aktywność głównie do internetu, były to spotkania wirtualne za
pośrednictwem różnych platform cyfrowych. Trzeba podkreślić, że bardzo aktywnie włączyły
się w akcje pomocowe dla lokalnych społeczności. Domy sąsiedzkie stały się siecią
dystrybucji posiłków dla osób potrzebujących w akcji „Gdańsk pomaga”, same organizowały
pomoce organizując komputery dla uczniów potrzebujących takiego sprzętu do zdalnej
nauki, stały się punktem kontaktowym na potrzeby zwykłej rozmowy. Domy sąsiedzkie są
aktywnym elementem w strukturze Miasta, dostarczają usługi społeczne. 2021 rok to też
wyzwania, bo rozpoczął się pandemicznie – oferta głównie pomocowa, a jeśli nie pomocowa
to online.
Wyzwania to cały czas rozwój sieci domów sąsiedzkich i klubów sąsiedzkich. Jest 35
dzielnic, ale nie wszystkie z nich taka działalnością są zagospodarowane. Wyzwaniem
kolejnym jest na pewno zacieśnienie współpracy domów sąsiedzkich z radami dzielnic, co w
niektórych dzielnicach odbywa się bardzo prężnie. Nie wszystkie dzielnice dysponują
niezbędną infrastrukturą, aby takie domy mogły być prowadzone – takim przykładem jest
Osowa, gdzie Klub sąsiedzki jest w prywatnym garażu. Dom sąsiedzki „Zakopianka” w 2021
realizowany jest w nowej formule i prowadzony jest przez organizatorów społeczności
lokalnej, czyli taki terenowy fragment MOPR-u w Gdańsku.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że niedługo ruszy dom na ul. Wadowickiej, bo powstaje tam piękny obiekt.
Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Dodał, że za chwilę będą przystępować do przejęcia obiektu i będzie postępowanie
konkursowe na wprowadzenia podmiotu, który będzie tam prowadził dom sąsiedzki.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Wyraził zadowolenie, że budżet w tym roku jest większy niż w roku ubiegłym, chociaż skala
tego wzrostu jest bardziej symboliczna niż finansowa. Uważa, że rangę i rolę społeczną
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domów społecznych bardziej okazać wzrostem budżetu na ich działanie. Zawnioskował o
podjęcie apelu do Pani Prezydenta, aby budżet na domy sąsiedzkie w przyszłym roku wzrósł
znacząco.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Poprosił o przygotowanie takiego apelu. Nie widzi tutaj sprzeciw, to można uznać, że
wszyscy są za takim apelem.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Powiedział, że przygotuje taki apel i prześle go Przewodniczącemu do uruchomienia
procedury. Można go będzie przegłosowań na najbliższym posiedzeniu.
Pan Michał Pielechowski - Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Ad vocem. Oczywiście w tym roku środki nie wzrosły drastycznie, ale drastycznie zmienił
się sposób rozliczania. Wprowadzono bardzo daleko idące ułatwienia dla organizacji
pozarządowych pozwalając na tworzenie pewnych pul budżetowych, kosztorysowych bardzo
ogólnych, które pozwalają dość płynnie zarządzać tym budżetem w zależności od sytuacji,
zwłaszcza pandemicznej, która w zeszłym roku bardzo pokrzyżowała plany.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Przychylił się do wniosku radnego Andrzeja Stelmasiewicza, aby aktywizować głównie
seniorów, osoby doświadczone, które z racji pandemii mają dodatkowe obostrzenia
sanitarne. W związku z tym warto poświęcić środki i mechanizmy, które pozwolą im
aktywnie funkcjonować w lokalnym społeczeństwie.
Zapytał – ile rozdano maseczek i ilu seniorów korzysta z łączności elektronicznej i jakie są
możliwości wsparcia seniorów. Poprosił trochę więcej informacji o domach sąsiedzkich, jakie
tam są problemy i potrzebne środki.
Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Odpowiedział, że jeśli chodzi o ilość rozdanych maseczek to nie ma takiej wiedzy bo akcję
tą koordynuje Fundacja Gdańska we współpracy z domami sąsiedzkimi. Powiedział, że jeśli
radni sobie życzą takiej informacji to wystąpi o takie dane.
Z kolei jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe seniorów to nie maja takiej statystyki, niemniej
domy sąsiedzkie zgłaszają, że coraz więcej z nich korzysta z tej formy komunikowania się.
Dla tych, którzy nie korzystają z cyfrowych narzędzi pojawiają się rozwiązania analogowe.
Takim przykładem jest Biskupia Górka, która dystrybuuje coś, co nazywa kopertami
aktywności. Codziennie do seniorów dostarczane są koperty z zadaniami do wykonania, które
mają ich wesprzeć w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. Pełnej statystki o
kompetencje cyfrowe nie ma.
Dalej powiedział, że w zeszłym roku przemodelowali model finansowania domów
sąsiedzkich, ponieważ środków Miasta jest zawsze za mało. Dlatego Wydział Rozwoju
Społecznego finansuje główną oś funkcjonowania domu. Czyli utrzymanie przestrzeni i osobę
animatora, menadżera, osobę którą tą przestrzenią zarządza i pracuje z lokalna
społecznością. Zachęcają do tego, aby organizacje, które prowadzą domy sąsiedzkie
aplikowały o inne środki na bardzo konkretne, merytoryczne zadania, np. dotyczące
profilaktyki uzależnień, aktywności kulturalnej. Ten model w tym roku będzie
dopracowywany, żeby w innych jednostkach Miasta, które swoje organizacje prowadzą była
większa otwartość na tego typu działania. Żeby ze środków Wydział Rozwoju Społecznego
sfinansować samo istnienie i funkcjonowanie domu a aktywność byłaby finansowania z
konkursów. Wspomniał o czterech funduszach dedykowanych dla różnych grup: fundusz
młodzieżowy, fundusz senioralny, fundusz sąsiedzki i fundusz rekreacyjno – sportowy.
Mieszkańcy i organizacje poza rządowe mogą aplikować o dodatkowe środki na swoje
zadanie. W tym roku podniesiono kwotę o jakie mogą aplikować : organizacje pozarządowe
do 7 tys. zł, nieformalne grupy, czyli mieszkańcy do 700 zł.
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Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, kiedy będą nabory do wspomnianych funduszy?
Pan Michał Pielechowski - Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i Inwencji
Społecznych WRS
Odpowiedział, że wszystkie fundusze ruszyły 15 marca br. i trwają już nabory. Trzy tygodnie
jest czas na złożenie aplikacji do trzech naszych operatorów: fundusz młodzieżowy –
Stowarzyszenie Morena, fundusz senioralny – Centrum Wolontariatu, fundusz sąsiedzki i
fundusz rekreacyjno -sportowy – Fundacja RC na ul. Grunwaldzkiej.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał o składane wnioski dotyczące zwiększenia środków na funkcjonowanie domów
sąsiedzkich to jaka jest ich propozycja, czy tylko zwyczajna prośba o zwiększenie tych
środków.
Pan Michał Pielechowski - Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Odpowiedział, że w zeszłym roku aplikowali o zwiększenie środków o 1 mln złotych. Takie
zwiększenie tych środków zdaniem ich pozwoliłoby na zabezpieczenie na godnym poziomie
podstawowych potrzeb obecnej struktury. Należy pamiętać o tym, że Miasto nie tworzy
domów sąsiedzkich. Miasto czeka na oddolne inicjatywy mieszkańców, organizacji
pozarządowych i ewentualnie próbuje je wspierać. Biorąc pod uwagę aktualną aktywność
to przy budżecie 2 mln zł na to zadanie to podstawowe potrzeby można by zabezpieczyć.
Dodał, że kilka domów sąsiedzkich w tym roku wypadło z finansowania, ale nie z winy WRS,
które odmówiło finansowania ale różne zawirowania w organizacji pozarządowej
spowodowały, że nie zdecydowali się na aplikowanie.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, czy są przykłady domu sąsiedzkiego, który funkcjonuje przy większej instytucji,
gdzie koszty utrzymania, które ponosi organizacja są mniejsze niż w przypadku, gdy ona w
całości bierze na siebie utrzymanie danego obiektu.
Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Odpowiedział, że takim przykładem jest wcześniej wspomniana ul. Wadowicka. Tam Miasto
bierze na siebie ciężar utrzymania budynku i kwestie czynszu za całą powierzchnię, a
organizacja będzie ponosiła tylko koszty mediów. Częściowo będzie to im gratyfikowane w
formie grantów, jakie będą dostawali na prowadzenie tego domu. Miasto nie chciało
zrezygnować z ponoszenia przez organizacje pozarządowe kosztów za media dlatego, aby
ich zmotywować do tego, żeby tymi mediami zarządzali w sposób efektywny i oszczędny.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Rozumie, że przyznawane granty są w różnych wysokościach.
Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Wyjaśnił, że są trzy poziomy finansowania. To duży dom sąsiedzki mający bardzo bogatą
ofertę i są to kwoty rzędu 85-90 tysięcy złotych na rok, mniejszy dom sąsiedzki mający
mniejszą ofertę i są to kwoty rzędu 50 tysięcy złotych na rok oraz kluby sąsiedzkie od 3do 15 tysięcy złotych na rok.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał, czy na Głównym Mieście są jakieś kluby i domy sąsiedzkie?
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Pan Michał Pielechowski Główny Specjalista w Referacie Współpracy Lokalnej i
Inwencji Społecznych WRS
Odpowiedział, że w Śródmieściu są dwa - jeden na Osieku, którego grupą docelową są
głównie seniorzy, oraz klub sąsiedzki „Kultura” naprzeciw szpitala. Dom sąsiedzki jest
również na Biskupiej Górce.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Podziękował panu Pielechowskiemu za przekazane informacje w tym temacie i wyjaśnienia
wątpliwości.

PUNKT 3
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Poinformował, że Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego z up. Prezydent Miasta Gdańska pismem z dnia 18.02.2021r.
wystąpił do Pani Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska o delegowania dwóch Radnych do
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W mijającej dwuletniej kadencji
przedstawicielami Rady w tejże Komisji byli radni R. Plewa i P. Ryś. Przewodniczący
zwrócił się z zapytaniem czy wyrażają zgodę, aby być delegatami Rady na kolejną kadencję.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Powiedział, że pracy w tej Komisji nie ma za dużo, bardziej są tam jako słuchacze i
dyskutanci. To co można było Komisji przekazywali i jeżeli Komisja uzna, że ich działania
były dobre i wystarczające to może dalej w tej Komisji funkcjonować i wyraża zgodę na
powołanie go w skład tek Komisji.
Radny Przemysław Ryś - członek Komisji
Powiedział, że jeżeli ktoś inny jest chętny do pracy w tej Komisji, to niech się zgłosi, a
jeżeli nie ma, to wyraża zgodę powołanie go w skład tej Komisji.

USTALENIA:
Komisja zaproponowała ze swojego grona: radnego Przemysława Rysia i radnego Romualda
Plewę do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którzy wyrazili na to zgodę.
Komisja - 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła projekt uchwały w
sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
który został zawarty w druku nr 904 i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały został skierowany pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska.

PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo:
 Mieszkańca Gdańska z dnia 28 stycznia 2021r. dotyczące przeniesienia Policji z
Biskupiej Górki.
Zdaniem członków Komisji sprawa ta nie jest to w kompetencji Komisji. Funkcjonowanie
policji jest zadaniem administracji rządowej, Rada może ewentualnie wydać opinię, jeśli o
taką wystąpiłaby administracja rządowa. Pismo a/a.
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 pismo o rezygnacji ławnika z Sądu Okręgowego w Gdańsku - pismo a/a.
 email z dnia 19.02.2021r. – pismo dotyczy przestępczości w Gdańsku.
Komisja odpowie
zainteresowanemu, że pismo zostało skierowane do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
 Pismo – skarga z dnia 4.03.2021 Stowarzyszenia P-M w Gdańsku DOM Sąsiedzki stanowisko radnej Dzielnicy Piecki Migowo.
Komisja w dyskusji stwierdziła, że Rada nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie
Spółdzielni. Komisja może tylko zaapelować, aby Radna dzielnicy Piecki Migowo działała w
zakresie swoich kompetencji.
Temat Dzielnica Stogi – temat powracający
 Grupa radnych Dzielnicy Stogi pismem z dnia 2.03.2021r. ponowiła wniosek o
rozwiązanie Rady Dzielnicy Stogi.
Przewodniczący Komisji powiedział, że Pani Prezydent w kwietniu organizuje spotkanie z
Radą Dzielnicy Stogi i poprosi, aby zainteresowani Radni Miasta mogli w tym brać udział.
Zasugerowano udzieleni odpowiedzi, że czekają na spotkanie Pani Prezydent z Radą
Dzielnicy Stogi a wnioski z tego spotkana pozwolą na dalsze działania.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Z uwagi na zmianę domeny radny na rada zaproponował zwrócić się do radnych Miasta
Gdańska, aby w czasie kadencji nie wprowadzać takich zmian, bo wprowadza dla służb
informatycznych, a to nic nikomu nie przynosi.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Wyjaśnił, że ta zmiana wyszła głównie od Pań Radnych. Stara domena również działa i nie
widzi potrzeby apelowania w tej sprawie.
Więcej głosów w dyskusji nie było i ze strony członków Komisji nie wzniesiono innych spraw,
w związku z tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad. Na zakończenie
sprawdził listę obecności.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny
Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Początek obrad
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny

Podziękował za udział i zamknął posiedzenie – godz. 17:30.
Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/Bogdan Oleszek
Protokołowała:
Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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