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BRMG.0012.108.2020                                                                     

 

PROTOKÓŁ NR 24 - 10/2020 
z posiedzenia 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 7 grudnia 2020 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 16:00, zakończyła o godzinie 17:30. 

 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji wg 

listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Skiba otworzył posiedzenie, powitał zebranych  

i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych 

drogą elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku posiedzenia: 

1. Zmiana kolejności omawianych tematów. 

 

Po uwzględnieniu zmian porządek posiedzenia przedstawiał następująco: 

 

1. Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 8 lipca 2020 r., przesłanej do Rady Miasta 
Gdańska pismem Kancelarii Prezydenta RP z dnia 15 października 2020 r. 
 

2. Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 3 września 2020 r. na dyrektora Szkół 
Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku. 

 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz 14 września 2020 r. 
 

4. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 
 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 
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PUNKT 1 

Rozpatrzenie skargi Pani XY* z dnia 8 lipca 2020 r., przesłanej do Rady Miasta 
Gdańska pismem Kancelarii Prezydenta RP z dnia 15 października 2020 r. 
________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił się do przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów.  

 

Robert Krasowski – kierownik w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 

Powiedział, że sprawa swój początek ma w połowie 2019 r. Wtedy skarżąca pierwszy 

raz wystąpiła o wydanie identyfikatora. Dodał, że w wyjaśnieniach przekazanych 

komisji szczegółowo przedstawiono etapy postępowania w sprawie. W jego ocenie 

należy podkreślić, że od początku błędnie interpretowane jest przez skarżącą 

niewydanie identyfikatora, jako naruszeniem jej praw. W każdym z pism wskazywali 

na jakich zasadach wydawane są identyfikatory. Z ostatniej korespondencji ze 

skarżącą wynika, że ich argumenty zostały przez nią przyjęte. Podkreślił, że formy 

wydawania identyfikatorów są dla wszystkich mieszkańców jednakowe. Dodał, że od 

2016 r. ulica po przebudowaniu stała się ciągiem pieszo – rowerowym. Decyzja 

zarządzającego ruchem była taka, aby na wyremontowanym ciągu wprowadzić ciąg 

pieszy z dopuszczeniem wjazdu tych podmiotów, dla których wjazd może odbywać 

się tylko i wyłącznie tą drogą. Te zasady skarżącej zostały wyjaśnione. Odstępstwem 

były identyfikatory krótkoterminowe, którymi posługują się wszyscy dostawcy. Te 

procedury są dosyć dobrze przyjęte, bo sytuacji ja ta jest niewiele.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że mając na uwadze lokalne warunki, szerokość pasa drogowego przy ul. 

Bałtyckiej oraz bliskość morza, jest to obszar bardzo mocno zastawiany przez 

turystów. Uważa, za zasadną organizację ruchu wprowadzoną przez Gdański Zarząd 

Dróg i Zieleni w kontekście zastosowania identyfikatorów. Z dokumentów wynika, że 

zarządca drogi nie przekroczył swoich uprawnień, a pisma kierowane do skarżącej 

były również sformułowane w zrozumiały sposób. Skarżąca w kilku pismach została 

poinformowana na jakich zasadach zostają wydawane identyfikatory. 

Korespondencja ze skarżącą była prowadzona prawidłowo, na każde pismo została 

udzielona odpowiedź w terminie.  

 

Łukasz Bejm – członek komisji 

Jego zdaniem skargę należy uznać za bezzasadną, ponieważ wynika to ze 

zgromadzonej dokumentacji w sprawie. Zwrócił uwagę, że problem ul. Bałtyckiej 

poruszał od lat będąc jeszcze radnym dzielnicowy. Zapytał o rozwiązanie, które 

rozważali z dyrektorem Tomaszem Wawrzonkiem, w postaci opuszczanych słupków.  
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Robert Krasowski – kierownik w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 

Powiedział, że pomysł nie jest zły i cały czas maja go w pamięci. Dodał, że ulic, które 

powinny być objęte fizycznym ograniczeniem możliwości wjazdu jest dość sporo i  

ul. Bałtycka się do nich zalicza. Problem polega na aspekcie finansowym, ponieważ 

te działania wymagają projektu budowlanego. W przypadku ul. Bałtyckiej mają do 

czynienia z problemem głównie w okresie turystycznym. W tym czasie wprowadzają 

strefę płatnego parkowania i Straż Miejska podejmuje odpowiednie działania w celu 

utrzymania porządku. Poza tym okresem mają do czynienia z 40 posesjami, dla 

których wydają identyfikatory. To rozwiązanie się sprawdza. Reasumując 

powiedział, że wnioskiem skarżącej było wydanie identyfikatora na okaziciela na 

czas nieokreślony. Podkreślił, że skarżąca nie posiadała pojazdu, a argumentem był 

fakt chęci zaopatrzenia się w różnego rodzaju przedmioty, w różne pory dnia i 

miesiąca. Skarżącej przekazano wyjaśnienia, że taki identyfikator zostanie wydany 

każdemu mieszkańcowi posiadającemu samochód lub prowadzącemu działalność  

gospodarczą w tym rejonie. Pozostałe podmioty posiadają wydane przez nich 

identyfikatory czasowe. Zaznaczył, że identyfikatory są wydawane dla mieszkańców 

na takich samych zasadach. Zaznaczył, że jeśli nie posiada się auta, to brak jest 

podstaw do wydania takiego identyfikatora, bo nie ma pojazdu, na który musiałby 

obowiązywać.         

 

Jan Perucki – członek komisji 

Zaproponował rozstrzygnięcie, w którym uznaje się za bezzasadną skargę, z uwagi 

na brak przesłanek złamania prawa przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

w przedmiocie wydawania identyfikatorów wjazdu dla pojazdów kołowych na ul. 

Bałtycką w Gdańsku.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zaproponował przegłosowanie rozstrzygnięcie, w którym uznaje się za bezzasadną 

skargę na działalność dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie 

niewydania identyfikatora na okaziciela na czas nieokreślony z uwagi na brak 

przesłanek złamania prawa przez dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

w przedmiocie wydawania identyfikatorów wjazdu dla pojazdów kołowych na ul. 

Bałtycką w Gdańsku.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” uznała za bezzasadną 

skargę na działalność dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie 

niewydania identyfikatora na okaziciela na czas nieokreślony z uwagi na brak 

przesłanek złamania prawa przez dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  
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w przedmiocie wydawania identyfikatorów wjazdu dla pojazdów kołowych na ul. 

Bałtycką w Gdańsku.    

 

 

PUNKT 2  

Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 3 września 2020 r. na dyrektora Szkół Okrętowych  
i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku. 
________________________________________________________________________ 
Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Po przeprowadzonej dyskusji zaproponował rozstrzygnięcie,  

w którym uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez skarżącego na dyrektora 

Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku, zarzucającą niezgodne  

z prawem wykreślenie syna skarżącego z grona uczniów szkoły oraz wydanie matce 

dokumentów ucznia. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” uznała za bezzasadną skargę złożoną przez 

skarżącego na dyrektora Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku, 

zarzucającą niezgodne z prawem wykreślenie syna skarżącego z grona uczniów szkoły 

oraz wydanie matce dokumentów ucznia.   

 

 

PUNKT 3 

Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z dnia  
17 sierpnia 2020 r. oraz 14 września 2020 r. 
________________________________________________________________________ 
Wobec braku uwag do protokołów przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła protokół z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła protokół z dnia 14 września 2020 r. 

 

 

 

PUNKT 4 

Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

________________________________________________________________________ 

Przewodniczący zaapelował o terminowe przygotowywanie projektów uchwał na 

sesję. 
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Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 17:30.  

 

Przewodniczący  

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Andrzej Skiba 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Ewelina Szymczyk - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  

z 2018r. poz. 1000, 1669.  

  


