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Informacja na temat etapu realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2020 r. 

 

W 2020 r. Rada Miasta podjęła ogółem 365 uchwał, 1 apel, 5 oświadczeń i 1 rezolucję, w tym: 
o 2 uchwały w sprawach formalnych, 
o 363 uchwały przekazano do realizacji Prezydent Miasta. 

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji uchwał przekazanych Prezydent Miasta: 
 

Lp. Wydział / Jednostka 

Uchwały: 

podjęte wykonane 
w trakcie 
realizacji1) niewykonane 

1.  Budżetu Miasta i Podatków 28 25 3 - 

2.  Finansowy 3 3 - - 

3.  Biuro Rozwoju Gdańska 48 19 28 1 

4.  Biuro Prezydenta ds. Kultury 12 11 1 - 

5.  Biuro Prezydenta 4 3 1 - 

6.  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 1 - - 

7.  Biuro Rady Miasta Gdańska 66 65 - 1 

8.  Projektów Inwestycyjnych 5 1 4  

9.  Rozwoju Społecznego 100 97 1 2 

10.  Geodezji 8 8 - - 

11.  Gospodarki Komunalnej 26 22 3 1 

12.  Polityki Gospodarczej 9 7 2 - 

13.  Kadr i Organizacji 2 2 - - 

14.  Skarbu 22 21 1 - 

15.  Środowiska 5 5 - - 

16.  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 1 1 - 

17.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6 6 - - 

18.  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 12 12 - - 

19.  Zarząd Transportu Miejskiego 3 3 - - 

20.  Gdański Urząd Pracy 1 1 - - 

 RAZEM 363 313 45 5 
 

1)
 w tabeli w pozycji „w trakcie realizacji” ujęto uchwały podjęte w 2020 r., których realizacja nastąpi w 2021 r. 
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Uchwały niezrealizowane      - 5 uchwał 

XIX/488/20 w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

W jednym budynku przy ul. Subisława 22 funkcjonują dwa zespoły szkół: 
o Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego, 
o Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

Z tego względu, że oba zespoły szkół prowadzą szkolenie sportowe w takich samych dyscyplinach sportu, korzystają 
ze wspólnej bazy sportowej oraz dydaktycznej, Rada Miasta uznała za zasadne likwidację XI Liceum Ogólnokształcącego – 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, przy jednoczesnym umożliwieniu uczniom kontynuowania nauki w XII Liceum 
Ogólnokształcącym mieszczącym się w tym samym budynku. W XII Liceum Ogólnokształcącym miały zostać utworzone 
oddziały mistrzostwa sportowego. O zamiarze likwidacji placówki powiadomiono rodziców uczniów XI Liceum 
Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także wystąpiono do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o wydanie opinii w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego. W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora 
Oświaty, szkoła nie została zlikwidowana. 

XXIII/607/20 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście 
rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku  

Głównym celem sporządzenia planu było ustanowienie na całym obszarze funkcji publicznej – usług wymiaru 
sprawiedliwości. Od 2017 roku projekt planu był trzykrotnie przedstawiany Pomorskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w celu uzgodnienia. Pomimo wprowadzonych modyfikacji oraz złożonych wyjaśnień, Pomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków odmawiał uzgodnienia planu. Ograniczenie powierzchni i wysokości zabudowy obniża 
potencjał inwestycyjny terenu w stosunku do możliwości, które daje plan obowiązujący. W związku z otrzymaniem od 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych do projektowania obiektów Gdańskich Prokuratur, 
wnioskodawca wystąpił z prośbą o odstąpienie od sporządzenia nowego planu w rejonie ulic 3 Maja i Kurkowej. 

XXIII/618/20 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej 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 

Na wniosek Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im. Marynarzy WOP wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Rada Miasta wyraziła zgodę 
na złożenie wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania 
wojskowego. Gotowość do pełnienia funkcji jednostki patronackiej wyraziła 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim. 
Pomimo pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Minister 
Obrony Narodowej wydał decyzję odmowną. Oddział przygotowania wojskowego nie został utworzony. 

XXIV/648/20 w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji w 2021 r. Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, zaplanowane w dniach 27 lipca – 6 sierpnia 2020 r. Europejskie 
Jamboree nie odbyło się. Międzynarodowe organizacje skautowe i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) zaproponowały 
przeprowadzenie Europejskiego Jamboree 2020 w Gdańsku w terminie 2-13 sierpnia 2021 r., przy zachowaniu nazwy 
i marki „Europejskie Jamboree 2020”. Przychylając się do propozycji organizatorów, Rada Miasta wyraziła gotowość Miasta 
do organizacji w 2021 r. na Wyspie Sobieszewskiej Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 oraz wyraziła wolę 
współpracy z ZHP w zorganizowaniu zlotu skautów. Ze względu na przedłużający się stan pandemii COVID-19, 31 grudnia 
2020 r. rozwiązano porozumienie i odwołano imprezę planowaną w roku 2021. 

XXX/784/20 w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych 

Rada Miasta dostrzegając potrzebę stworzenia podmiotów opiniodawczo-doradczych dla Organów Miasta Gdańska 
utworzyła 10 Konwentów makrodzielnicowych oraz ustaliła wchodzące w skład każdego Konwentu dzielnice, dla których 
właściwy jest dany konwent. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 grudnia 2020 r. stwierdził 
nieważność uchwały. 
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Uchwały w trakcie realizacji      - 45 uchwał 

1. Wydział Budżetu Miasta i Podatków      - 3 uchwały 

W roku 2020 Rada Miasta podjęła 3 uchwały związane z gospodarką finansową Miasta, których realizacja nastąpi 
w 2021 r. 

 
XXI/541/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowej Pożyczki Miejskiej w wysokości 25.000.000 zł, 
z wykorzystaniem w latach 2021 – 2023 w następujących kwotach: 

o 2021 r. - 3.500.000 zł, 
o 2022 r. - 10.500.000 zł, 
o 2023 r. - 11.000.000 zł. 

Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz 
zagospodarowania terenu. Spłata pożyczki i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi w terminie do 2040 roku 
z dochodów własnych budżetu Miasta. Umowa pożyczki miejskiej została podpisana w dniu 30.12.2020 r. Maksymalny 
termin wykorzystania środków określono na dzień 02.02.2024 r. 

XXVIII/707/20 w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru, 
terminy płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Opłata miejscowa pobierana jest od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdańsku 
w wysokości 2,41 zł dziennie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19.10.2020 r., poz. 4263. 

XXVIII/708/20 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska 

Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części 
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 19.10.2020 r., poz. 4264. 

2. Biuro Rozwoju Gdańska       - 28 uchwał 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę 
opracowywania i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała 
procedura trwa od 12 do 24 miesięcy. 

3. Biuro Prezydenta ds. Kultury      - 1 uchwała 

XXIX/736/20 w sprawie wzniesienia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 

Rada Miasta przychyliła się do wniosku Instytutu Pamięci Narodowej o wzniesienie pomnika Ignacego 
Paderewskiego. w pierwszej połowie 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika. 

4. Biuro Prezydenta        - 1 uchwała 

XXIII/609/20 w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Hanse Verein - Verein zur Förderung des 
internationalen Städtebund DIE HANSE e.V." (Hanse Verein – Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowego 
Związku Miast Hanzy HANZA/ DIE HANSE e.V.) 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta do Hanse Verein – Stowarzyszenia na rzecz wspierania 
międzynarodowego Związku Miast Hanzy HANZA/ DIE HANSE e.V.) oraz przyjęła jego statut. Celem Stowarzyszenia „Hanse 
Verein” jest promowanie międzynarodowej wymiany i współpracy pomiędzy miastami hanzeatyckimi, poszanowanie 
wszelkich aspektów kulturowych oraz idei międzynarodowego porozumienia. Stowarzyszenie ma za zadanie wspieranie 
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Związku Miast Hanzeatyckich w realizacji projektów prowadzonych przez tę organizację, w szczególności pomoc 
w składaniu wniosków o dofinansowanie do wszelkich możliwych programów ogłoszonych przez Unię Europejską oraz 
fundacje i organizacje międzynarodowe. Wejście w życie uchwały jest uzależnione od zgody ministra właściwego do spraw 
zagranicznych. Miasto oczekuje na stanowisko ministra. 

5. Wydział Projektów Inwestycyjnych       - 4 uchwały 

XXIV/636/20 w sprawie upoważnienia Prezydent Miasta Gdańska do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Systemy gospodarowania 
wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap III" 

Rada Miasta upoważniła Prezydent do złożenia wniosku w konkursie o dofinansowanie inwestycji pn.: „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap III”. Przyznano dofinansowanie 
w wysokości 14.982.922 zł. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w trakcie 
przygotowywania. 

XXXI/813/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: 
Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000.000 zł na modernizację Dużej 
Sceny Teatru Wybrzeże. Dotacja zostanie przekazana, po podpisaniu umowy, w dwóch transzach: i transza w roku 2021 
w kwocie 5.000.000 zł, a II transza w roku 2022. 

XXXI/814/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: 
Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. z siedzibą 
w Gdańsku 

W celu wsparcia służby zdrowia, Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej w kwocie 
5.000.000 zł na usprawnienie funkcjonowania: 

o Szpitala Św. Wojciecha, przy al. Jana Pawła II 50, w kwocie 4.500.000 zł na przebudowę III piętra budynku 
„A” na potrzeby Oddziału Kardiologicznego,  

o Szpitala im. Mikołaja Kopernika, przy ul. Nowe Ogrody 1-6, w kwocie 500.000 zł na remont 
zdegradowanego muru przy wejściu do szpitala wzdłuż ulicy Nowe Ogrody. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie i przekazanie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem. Zawarcie umowy i przekazanie środków nastąpi w II kwartale 2021 r. 

XXXI/815/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację działań 
infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej w wysokości 825.000 zł na prace budowlane 
i konserwatorskie w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Umowa na przekazanie środków jest w trakcie 
przygotowywania. 

6. Wydział Rozwoju Społecznego      - 1 uchwała  

XXXI/816/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rada Miasta, dostrzegając potrzeby podmiotów leczniczych działających na terenie Gdańska, w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej 
w kwocie 1.000.000 zł na zakup środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa epidemicznego, takich jak środki ochrony 
indywidualnej, namioty p/covidowe, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla: 

o COPERNICUS PL Sp. z o.o. w wysokości 500.000 zł, 

o Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku w wysokości 400.000 
zł, 

o Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. w wysokości 100.000 zł. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie i przekazanie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem. Zawarcie umowy i przekazanie środków nastąpi na przełomie i i II 
kwartału 2021 r. 
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7. Wydział Gospodarki Komunalnej      - 3 uchwały  

XXIV/647/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy 
w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Sektora i Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych 

XXVI/685/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Żukowo 
w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Żukowo w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Sektora Północnego i Sektora Środkowego Gminy Żukowo, w tym także frakcji odpadów 
wysortowanych z odpadów komunalnych 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zagospodarowanie przez Miasto odpadów komunalnych pochodzących z terenu 
gminy Kartuzy i gminy Żukowo oraz wskazała, że szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w porozumieniu 
międzygminnym. w związku z tym, że porozumienia dotyczą głównie zagospodarowania odpadów w budowanej na terenie 
Gdańska spalarni odpadów komunalnych, podpisanie porozumień nastąpi przed uruchomieniem spalarni. Planowany 
termin uruchomienia instalacji to rok 2023. 

XXX/777/20 w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Miasta Gdańska – Gdańskim Nieruchomościom samorządowemu zakładowi budżetowemu z tytułu 
najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska, 
komórek, garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości – samorządowy zakład budżetowy, 
a niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

W celu wsparcia mieszkańców znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, Rada Miasta określiła zasady, sposób 
i tryb postępowania przy restrukturyzacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz przesłanki 
określające warunki spłaty zadłużenia. w ramach programu możliwe jest umorzenie należności w całości lub w części, po 
jednorazowej spłacie 40 % zadłużenia albo rozłożenie po spłacie części należności na: 

o 24 raty – gdy 60 % zadłużenia nie przekracza 10.000 zł, 

o 60 rat – gdy 60 % zadłużenia wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł, 

o 120 rat – gdy 60 % zadłużenia przekracza 50.000 zł i umorzenie pozostałej części. 

Dodatkowo, po ukończeniu edukacyjnego kursu wsparcia ekonomicznego i uregulowaniu 50% zadłużenia, dłużnik ma 
prawo do umorzenia pozostałej części. Warunkiem restrukturyzacji jest terminowe wnoszenie opłat bieżących. Wnioski 
można składać do 30 czerwca 2022 roku. Do udzielania ulg Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta i Zastępcę, do 
którego należy gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości. Obecnie prowadzone jest postępowanie na wybór organizacji pozarządowej, która będzie realizatorem 
kursów wsparcia ekonomicznego. 

8. Wydział Polityki Gospodarczej       - 2 uchwały 

XIX/466/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy 
Miasta Gdańska działającej pod firmą Arena Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Arena Gdańsk Sp. z o.o. 
w latach 2020-2022, w kwocie 9.500.000 zł, który dzieli się na 19.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość 
udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 9.500.000 zł, z podziałem na 2 etapy: w 2020 r. – 13.000 
udziałów w kwocie 6.500.000 zł, oraz w 2022 r. – 6.000 udziałów w kwocie 3.000.000 zł. 

XXIV/649/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi 
Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. w kwocie 3.720.250 zł obejmując: 

o 16.950 akcji o wartości emisyjnej 200 zł każda. Akcje zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym 
w wysokości 3.390.000 zł, z czego na kapitał zakładowy weszło 847.500 zł, 

o zabudowane nieruchomości położone przy ul. Turystycznej, ul. Tęczowej i ul. Garncarskiej, z czego na 
kapitał zakładowy weszło 2.872.750 zł. 

Nadwyżka w łącznej kwocie 11.160.750 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, w latach 2021-2022 Miasto obejmie 
akcje Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A po wartości emisyjnej w podwyższonym kapitale własnym w łącznej 
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wysokości 3.910.000 zł z przeznaczeniem nadwyżki (agio) na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkie akcje zostaną pokryte 
wkładem pieniężnym w sposób następujący: 

o w 2021 r. – kwota 1.910.000 zł, 

o w 2022 r. – kwota 2.000.000 zł. 

9. Wydział Skarbu         - 1 uchwała 

XXII/561/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 
nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Akademią Sztuk Pięknych 
umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Śluza 3 oraz działki nr 182/6 o powierzchni 3.853 m2, na okres do 50 
lat, na cele prowadzenia działalności dydaktyczno - kulturalnej. Trwają negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych odnośnie 
warunków umowy użytkowania. 

10. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego    - 1 uchwała  

XXX/779/20 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 

Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi 
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki na 2021 rok zostały utrzymane w niezmienionej wysokości 
w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16.12.2020 r., poz. 5488. 
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Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

Rada Miasta Gdańska podjęła 365 uchwał, w tym: 

I. 2 uchwały w sprawach formalnych 

dotyczyły zmian w składach osobowych Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Kultury i Promocji oraz zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

II. 363 uchwały przekazane do realizacji Prezydent Miasta 

w tym:  

28 uchwał z zakresu budżetu 

XX/509/20, XXI/539/20, XXIII/600/20, XXIV/633/20, XXVI/678/20, XXIX/727/20, XXXI/794/20 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta dokonywała aktualizacji planowanych przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
bieżących i inwestycyjnych Gdańska o charakterze wieloletnim. 

XX/510/20, XXI/540/20, XXIII/601/20, XXIV/634/20, XXVI/679/20, XXIX/728/20, XXXI/795/20 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostało skierowane do Rady Miasta oddzielnym 
dokumentem 31 marca 2021 r. 

XX/511/20, XXIV/635/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum 
Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu 

W związku z licznymi zmianami organizacji placówek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych oraz 
powstaniem nowych placówek organizacyjnych, Rada Miasta dokonała zmian w uchwale tworzącej jednostkę. 

XXI/541/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowej Pożyczki Miejskiej w wysokości 25.000.000 zł, 
z wykorzystaniem w latach 2021 – 2023 w następujących kwotach: 

o 2021 r. - 3.500.000 zł, 

o 2022 r. - 10.500.000 zł, 

o 2023 r. - 11.000.000 zł. 

Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz 
zagospodarowania terenu. Spłata pożyczki i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi w terminie do 2040 roku 
z dochodów własnych budżetu Miasta. Umowa pożyczki miejskiej została podpisana w dniu 30.12.2020 r. Maksymalny 
termin wykorzystania środków określono na dzień 02.02.2024 r. 

XXII/544/20 w sprawie przedłużenia wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku 
od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. 
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W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miasta 
przedłużyła do 30 września 2020 r. podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu termin płatności rat 
podatku od nieruchomości, płatnych do: 

o 15 maja 2020 r., 

o 15 czerwca 2020 r. 

Z pomocy skorzystało 12 podmiotów, którym odroczono płatności rat podatku w łącznej wysokości 341.143 zł. 

XXV/672/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska za 2019 rok  

XXV/673/20 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok 

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok i udzieliła Prezydent absolutorium. 

XXVI/680/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta uaktualniła wykazy inkasentów opłaty miejscowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 r., poz. 3888. 

XXVIII/707/20 w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru, 
terminy płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Opłata miejscowa pobierana jest od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdańsku 
w wysokości 2,41 zł dziennie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 19.10.2020 r., poz. 4263. 

XXVIII/708/20 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta 
Gdańska 

Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części 
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 19.10.2020 r., poz. 4264. 

XXIX/729/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań 
finansowych Gminy Miasta Gdańska 

Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego na wybór biegłego rewidenta, Rada Miasta skorzystała 
z możliwości przedłużenia umowy z biegłym rewidentem - Stowarzyszeniem Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o. 
o. ul. Aldony 17 w Gdańsku, w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta za lata 2020 i 2021.  

XXXI/792/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 2021–2050. Wieloletnia Prognoza Finansowa 
prezentuje główne wielkości budżetowe, zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta 
Gdańska o charakterze wieloletnim przy ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości 
dochodowe Miasta, w tym dochodów własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz emisji obligacji komunalnych. 

XXXI/793/20 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok 

W roku 2021 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem. 

XXXI/796/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

W związku z nieuruchomieniem kredytu w poprzednich latach, kredyt w wysokości 550.000.000 zł, został 
postawiony do dyspozycji Miasta w następujących kwotach: 

o 2020 r. –  50.000.000 zł, 
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o 2021 r. – 249.500.000 zł, 

o 2022 r. – 250.500.000 zł. 

Spłata kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi do 2044 r. z dochodów własnych Miasta. 

XXXI/797/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie 
portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis 

W związku z wydłużeniem obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013, Rada Miasta 
przedłużyła do 31 grudnia 2023 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na terenie portu 
morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis. Dla wzmocnienia efektu zachęty do inwestowania (również w ramach 
realizacji poszczególnych etapów docelowego przedsięwzięcia) przez przedsiębiorców i szybszego ich powrotu do sytuacji 
sprzed wybuchu pandemii COVID – 19, Rada Miasta wyznaczyła minimalną wysokość nakładów inwestycyjnych na poziomie 
5.000.000 zł netto. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23.12.2020 r., poz. 
5648. Uchwałą Nr 003/p211/P/21 z 7.01.2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku orzekło nieważność 
§ 2 ust. 2 uchwały zmieniającej w zakresie słów: "z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r." Jednocześnie Kolegium 
pozostawiło w obrocie prawnym normę prawną o wejściu w życie badanej uchwały z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego jako zgodnej z zasadami państwa prawnego. Uchwałę 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23.12.2020 r., poz. 5648 i weszła w życie 
z dniem 24.12.2020 r. 

3 uchwały z zakresu finansów 

XXII/545/20 w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska za okres stanu zagrożenia epidemicznego 
i stanu epidemii 

Z uwagi na szczególną sytuację wywołaną pandemią COVID-19, jak również ważny interes podmiotów, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, Rada Miasta zezwoliła na odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności przypadających Miastu 
oraz ustaliła uproszczone zasady przyznawania tych ulg. Uchwała weszła w życie z dniem publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14.05.2020 r., poz. 2370. 

XXII/546/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym 

Rada Miasta zwiększyła Dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości uprawnienie do udzielania ulg, jeżeli kwota 
należności nie przekracza 50.000 zł oraz uchyliła definicje, wynikające z innych aktów prawnych. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 02.06.2020 r., poz. 2575. 

XXIX/730/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów 
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg 

W związku z wydłużeniem obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 w sprawie 
stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE, Rada Miasta przedłużyła termin udzielania ulg stanowiących 
pomoc de minimis do dnia 31 grudnia 2023 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25.11.2020 r., poz. 4931. 
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48 uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania 
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa 
ok. 24 miesiące. 

Uchwały uchwalające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

XIX/460/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy płk. 
Pałubickiego w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVII/1686/18 RMG z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Głównym celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji przedszkola. Uchwała weszła w życie 
po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2020 r., poz. 1321. 

XIX/461/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Macieja 
Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LV/1562/18 RMG z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu była weryfikacja obowiązujących zapisów pod kątem zwiększenia 
możliwości inwestycyjnych terenu oraz dogęszczenia zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2020 r., poz. 
1322. 

XIX/462/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ul. Traugutta 
i Smoluchowskiego II w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLV/1329/17 RMG z dnia 30.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu była rezygnacja z przebiegu tzw. Bulwaru Akademickiego i wprowadzenie 
możliwości nowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoluchowskiego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2020 r., poz. 1323. 

XX/514/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon 
Targu Maślanego i ulicy Lastadia w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XV/402/15 RMG z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu, zmienionej uchwałą Nr XLIV/1216/17 RMG z dnia 26.10.2017 r. Celem sporządzenia planu była 
rewitalizacja Targu Maślanego wraz z otoczeniem oraz uzupełnienie zabudowy w rejonie ul. Lastadia łącznie z korektą 
układu drogowego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 08.04.2020 r., poz. 1811. 

XX/515/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic 
Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVII/1685/18 RMG z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji żłobka oraz rozbudowy infrastruktury sportowej 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 35. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 08.04.2020 r., poz. 1812. 

XXII/547/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki – rejon ulic Jana 
Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1019/17 RMG z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było zwiększenie intensywności zagospodarowania poprzez dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 08.06.2020 r., poz. 2624. 

XXII/548/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic 
Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr X/233/15 RMG z dnia 28.05.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było uporządkowanie zapisów planistycznych, zwiększenie intensywności zabudowy, 
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rozszerzenie zakresu usług oraz uporządkowanie układu drogowego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15.06.2020 r., poz. 2679. 

XXIII/602/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie 
alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXIX/776/16 RMG z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozwoju funkcji usługowych i produkcyjno - usługowych, 
zwiększenie miejsc parkingowych oraz korekta układu komunikacyjnego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym z dnia 06.07.2020 r., poz. 2983. 

XXIII/603/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic 
Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LV/1564/18 RMG z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było: 

o zmodyfikowanie obowiązujących ustaleń dotyczących maksymalnej intensywności zabudowy, 

o skorygowanie linii rozgraniczających tereny w nawiązaniu do aktualnych podziałów ewidencyjnych, a także 

istniejącego zagospodarowania, 

o weryfikacja ustaleń dotyczących przebiegu ciągu łączącego OSTAB, stanowiącego jeden z elementów 

struktury powiązań pomiędzy parkiem Jar Wilanowski a parkiem Jar Sikorskiego (poza granicami planu), 

o wyznaczenie dodatkowych połączeń pieszych,  

o wprowadzenie nowych oraz zachowanie istniejących szpalerów drzew, dopuszczenie tymczasowego 

zagospodarowania w postaci rekreacyjnej, niskiej zieleni urządzonej lub parkingu na terenie 

przeznaczonym pod odcinek ulicy Anny Jagiellonki, 

o weryfikacja obowiązujących zapisów wykluczających realizację infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym z dnia 07.07.2020 r., poz. 3028. 

XXVI/681/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek kolei 
kokoszkowskiej w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XVIII/443/19 RMG z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu 
publicznego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap i - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza IV - rozbudowa 
posterunku odgałęźnego Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu 
transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I". Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 02.10.2020 r., poz. 4093. 

XXVI/682/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Kiełpinek 
Zachód II w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XVIII/444/19 RMG z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu 
publicznego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap i - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza IV - rozbudowa 
posterunku odgałęźnego Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu 
transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap I". Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 02.10.2020 r., poz. 4094. 

XXVIII/709/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic 
Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XI/176/19 RMG z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było wskazanie lokalizacji centrum społeczno - kulturalnego dzielnicy. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
29.10.2020 r., poz. 4442. 

XXVIII/710/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna - Kuźnia 
Wodna w mieście Gdańsku 
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Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XI/179/19 RMG z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji nowego budynku wejściowego do oddziału 
Muzeum Gdańska - Kuźnia Wodna i obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania "Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku 
Oliwskim - Kuźnia Wodna”. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 29.10.2020 r., poz. 4443. 

XXVIII/711/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino - rejon 
zbiornika wodnego Cyganka w mieście Gdańsku  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr VIII/110/19 RMG z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji zieleni ogólnodostępnej wokół zbiornika 
retencyjnego oraz dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29.10.2020 r., poz. 4444. 

XXVIII/712/20 w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego Ołowianka - część 
południowa  

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr L/1481/18 RMG z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy Narodowego Muzeum Morskiego. Uchwała 
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29.10.2020 r., 
poz. 4445. 

XXIX/731/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice północno - 
zachodnie II w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr VIII/111/19 RMG z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu. Celem sporządzenia planu było ustalenie rezerwy pod zieleń urządzoną ogólnodostępną, 
wprowadzenie funkcji usługowo – mieszkaniowej oraz umożliwienie rozbudowy bazy sportowo - rekreacyjnej przy ul. Nowy 
Świat. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
03.12.2020 r., poz. 5096. 

 
Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów: 

XIX/463/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ujeścisko  - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zajezdni autobusowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz dostosowanie ustaleń planistycznych do uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz aktualnej 
sytuacji ekonomiczno-prawnej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XX/516/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa 
– w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika "Osowa". Prace nad 
planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.  

XX/517/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia 
Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest dopuszczenie lokalizowania wolnostojących ogniw fotowoltaicznych na terenach 
rolnych. Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego. 

XX/518/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest uporządkowania sytuacji planistycznej, zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz 
odstąpienie od realizacji ciągu pieszo - rowerowego. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXII/549/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku  
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Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji przedszkola. Prace nad planem znajdują się na etapie 
opracowywania projektu. 

XXII/550/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi 
rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowo - usługowych w rejonie przystani na Martwej 
Wiśle. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXII/551/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi 
rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji przemysłowo - usługowo - składowych wspierających 
rozwój portu. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXII/552/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Biskupia Górka – część zachodnia w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania 
i zabudowy, w sposób umożliwiający przeprowadzenie rewitalizacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych. Prace nad 
planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXII/553/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej. Prace nad planem znajdują się na 
etapie opracowywania projektu. 

XXII/554/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku 

Celem rozszerzenia granic planu, było umożliwienie przekształcenia terenu leśnego w park leśny oraz realizacji 
infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIII/604/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ołowianka – część centralna i północna w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie adaptacji historycznego budynku na cele kultury w ramach działalności 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIII/605/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej oraz usługowej na terenach 
przeznaczonych dotychczas pod pole golfowe. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIII/606/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa 
Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest przeznaczenie terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Prace 
nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIV/637/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji sportowo - rekreacyjnych przy zespole szkolnym 
w Brzeźnie (w tym budowę basenu). Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIV/638/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa 
rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie urządzenia na działkach miejskich zieleni ogólnodostępnej wraz 
z obiektami rekreacyjnymi i usługami dospołecznymi. Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień 
i opiniowania ustawowego. 
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XXIV/639/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Śródmieście – rejon dworca autobusowego w mieście Gdańsku 

Celem rozszerzenia granic planu było umożliwienie, zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
ukształtowania zachodniej pierzei ulicy 3 Maja w nawiązaniu do historycznego kształtu zabudowy.   

XXVI/683/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest utworzenie terenów zieleni publicznej, umożliwienie budowy przedszkola oraz 
rozwój funkcji usługowej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXVIII/713/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Św. 
Wojciech – część zachodnia w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie funkcji produkcyjno - usługowej, umożliwienie realizacji obiektów 
związanych ze sportami motorowymi oraz wzmocnienie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż potoków Borkowskiego 
i Św. Wojciech poprzez wprowadzenie zieleni. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXVIII/714/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osowa rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest zmiana ciągu pieszego na pieszo - rowerowy. Opracowano projekt planu, który został 
skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego. 

XXVIII/715/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa 
Górna w rejonie ul. Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego, utworzenie użytku 
ekologicznego w rejonie Potoku Oliwskiego oraz zagospodarowanie części terenów na potrzeby Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXIX/732/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest intensyfikacja i dogęszczenie zabudowy. Prace nad planem znajdują się na etapie 
opracowywania projektu. 

XXIX/733/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare 
Szkoty – cmentarz św. Ignacego w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie powiększenia cmentarza św. Ignacego. Prace nad planem znajdują się 
na etapie opracowywania projektu. 

XXXI/798/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wrzeszcz Dolny w rejonie alei Hallera i Płażyńskiego w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na terenach miejskich. Prace nad planem 
znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXI/799/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa 
Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest dogęszczenie zabudowy oraz powiększenie parku przy Stawie Młyńskim. Prace nad 
planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXI/800/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa 
Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31 a w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowo - usługowej. Prace nad planem znajdują się na 
etapie opracowywania projektu. 

XXXI/801/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok w mieście Gdańsku 
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Celem sporządzenia planu jest realizacja ul. Lema na odcinku od ul. Hausbrandta do ul. Kartuskiej jako drogi 
publicznej zamiast ciągu pieszo - jezdnego oraz zmiana przeznaczenia terenu przeznaczonego pod funkcję 
radionawigacyjną. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXI/802/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki 
Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy i modernizacji Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ wraz 
z poprawą obsługi komunikacyjnej i parkingowej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXI/803/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Rudniki rejon ulicy Tarcice w mieście Gdańsku  

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju funkcji przemysłowo - usługowo - składowych związanych, 
między innymi z przemysłem stoczniowym. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

Inne: 

XIX/464/20 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Rada Miasta uzgodniła projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Otomińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

XXIII/607/20 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku 

Głównym celem sporządzenia planu było ustanowienie na całym obszarze funkcji publicznej – usług wymiaru 
sprawiedliwości. Od 2017 roku projekt planu był trzykrotnie przedstawiany Pomorskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w celu uzgodnienia. Pomimo wprowadzonych modyfikacji oraz złożonych wyjaśnień, Pomorski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków odmawiał uzgodnienia planu. Ograniczenie powierzchni i wysokości zabudowy obniża 
potencjał inwestycyjny terenu w stosunku do możliwości, które daje plan obowiązujący. W związku z otrzymaniem od 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych do projektowania obiektów Gdańskich Prokuratur, 
wnioskodawca wystąpił z prośbą o odstąpienie od sporządzenia nowego planu w rejonie ulic 3 Maja i Kurkowej. 

XXVI/684/20 w sprawie opinii dotyczącej projektu ustanowienia obszaru Natura 2000 Zbiornik na Oruni PLH220106 

Na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała propozycję 
ustanowienia obszaru Natura 2000 Zbiornik na Oruni PLH220106, która jest zgodna z polityką zawartą w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska w zakresie kształtowania terenów zieleni ochrony 
naturalnych walorów ukształtowania terenu z zachowanymi korytarzami i siedliskami ekologicznymi. 

XXIX/734/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz 
zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

Rada Miasta dostosowała zapisy Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz wprowadziła zmiany organizacyjne usprawniające działanie Komitetu Rewitalizacji. 

12 uchwał z zakresu kultury 

XIX/501/20 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska 

Rada Miasta uchwaliła zmiany Regulaminu przyznawania Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska wprowadzając 
przejrzyste reguły zgłaszania kandydatów do Nagrody, precyzując jakie informacje o kandydacie powinien zawierać 
wniosek oraz porządkując dotychczasowe zapisy. 

XX/512/20 w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury 

W związku z licznymi zmianami dotychczasowego Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
w Dziedzinie Kultury, Rada Miasta uchwaliła nowy Regulamin wprowadzając przejrzyste reguły zgłaszania kandydatów do 
Nagrody, precyzując jakie informacje o kandydacie powinien zawierać wniosek oraz porządkując dotychczasowe zapisy. 
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XX/513/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, zmieniona uchwałą Nr XXIX/738/20 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w łącznej wysokości 2.800.000 zł, przeznaczonej odpowiednio dla: 

o Teatru Wybrzeże na: premierę spektaklu Nora w reżyserii Radosława Rychcika, produkcję spektaklu Lilla 
Weneda w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz premiery spektakli Teatru Dada von Bzdülöw, 

o Opery Bałtyckiej w Gdańsku na: premierę operową dla dzieci Wehikuł czasu F. Bottigliero, przygotowanie 
premiery spektaklu Syn marnotrawny / Judyta / Święto wiosny, obchody jubileuszu 70-lecia Opery 
Bałtyckiej oraz przygotowanie premiery opery Fidelio Ludwiga van Beethovena, 

o Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, 
koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, koncerty promenadowe, koncerty z cyklu Chopin 
nad wodami Motławy i Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska oraz koncerty Papieskie, 

o Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na: koncerty i program edukacyjny Św. Jan Od - Nowa, 
Festiwal Dźwięki Północy, Festiwal Metropolia jest Okey, 15. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, 

o Muzeum Narodowego w Gdańsku na: przygotowanie i wydanie katalogu kolekcji średniowiecznych szat 
liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku t. 1 – 3 oraz 
serię filmowych prezentacji wybranych dzieł z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, 

o Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na: organizację cyklicznej imprezy plenerowej Weekend 
z archeologią, przygotowanie i wydruk publikacji Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań 
archeologicznych w ramach czasopisma Archeologia Gdańska, t. VII. 

Działalność dofinansowanych instytucji kultury służy promocji Gdańska. Dzięki przekazanym środkom finansowym artyści, 
kuratorzy i edukatorzy instytucji kultury mogą zrealizować dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne, wykorzystując w pełni 
swój ogromny potencjał twórczy i organizacyjny, dostarczając wysokiej rangi przeżyć artystycznych. Środki zostały 
przekazane na podstawie umowy pomiędzy Miastem a Samorządem Województwa Pomorskiego. w związku z pandemią 
COVID-19 i koniecznością dostosowania działalności instytucji kultury do panujących warunków sanitarnych, dokonano 
zmian niektórych zadań i zakresów. Rozliczenia z przekazanych dotacji wraz ze sprawozdaniami zostały złożone w terminie, 
przy czym Muzeum Narodowe zwróciło 123.600 zł niewykorzystanej dotacji. 

XXII/557/20 zmieniająca Uchwałę nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska, zmienioną Uchwałą Nr VI/62/19 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019 r. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzenianiem Covid-19, Rada Miasta dopuściła składanie 
wniosków o Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

XXII/558/20 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 

W ramach przyjętej polityki budowania silnej marki miasta, Rada Miasta zmieniła nazwę Konkursu Literackiego 
Miasta Gdańska im. Bolesława Faca na Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca. Jednocześnie zmieniono Regulamin 
konkursu wprowadzając Operatora Konkursu, którym jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-
Korzeniowskiego w Gdańsku - koordynator Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

XXIV/643/20, XXIV/644/20, XXXI/806/20 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/598/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 
kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: Nagroda Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzenianiem Covid-19, Rada Miasta odwołała 
uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, zaplanowanej na 21 marca 2020 r. 
oraz towarzyszącego jej Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności. Finał szóstej edycji Nagrody 
Europejski Poeta Wolności odbył się 31 sierpnia 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uroczystość połączono z operą 
"ahat-ilī - siostra bogów" do libretta Olgi Tokarczuk w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Po zakończeniu cyklu Nagrody 
Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności (edycja 2018-2020) i analizie dotychczasowych edycji, Rada Miasta 
zmieniła formułę Nagrody tak, aby była bardziej elastyczna pod kątem wydawanych tomów, a towarzyszący jej festiwal 
stwarzał przestrzeń dla innych twórców literatury oraz trafiał do większej liczby odbiorców. Dokonano zmian w Regulaminie 
Nagrody poprzez: 

o aktualizację harmonogramu, 
o rozszerzenie katalogu podmiotów zgłaszających do Nagrody, 
o zmniejszenie liczby nominowanych do Nagrody, 
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o zwiększenie do 8 liczby jurorów, 
o zmianę kryteriów zgłaszania kandydatów z przynależności państwowej, na język europejski, którym 

posługuje się poeta, 
o możliwość wydania antologii nominowanego, 
o umożliwienie Jury spotkań w formie telekonferencji. 

XXIX/736/20 w sprawie wzniesienia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 

Rada Miasta przychyliła się do wniosku Instytutu Pamięci Narodowej o wzniesienie pomnika Ignacego 
Paderewskiego. w pierwszej połowie 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika. 

XXIX/737/20 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, która ograniczyła działalność wszystkich instytucji kultury, Rada Miasta 
zmieniła zasady finansowania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego dopuszczając w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii zmniejszenie dofinansowania o 15% oraz obniżyła dotację na rok 2020 o kwotę 400.000 zł. 
Zmiana zasad została uzgodniona z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Fundacją Theatrum Gedanense 
tworzącymi wspólnie z Miastem Gdański Teatr Szekspirowski. 

XXXI/805/20 w sprawie ustanowienia Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 

Rada Miasta wprowadziła nowy tryb i zasady przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Stypendia 
przyznawane są w 7 kategoriach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film i inne. Ze stypendystami zawierane 
są umowy stypendialne. Wnioski o przyznanie można składać do 10 stycznia i do 10 czerwca każdego roku. w związku 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu Witkac do obsługi konkursu wprowadzono obowiązek elektronicznego 
składania wniosku, wraz z portfolio w postaci plików tekstowych, audio, video lub zdjęć oraz elektronicznego sprawozdania 
dokumentującego realizację projektu. Nowy wzór wniosku dostosowano do wymogów i możliwości technicznych systemu. 

4 uchwały realizowane przez Biuro Prezydenta  

XIX/459/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska 

W wyniku ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz wprowadzenia „zielonego budżetu obywatelskiego”, Rada 
Miasta dokonała zmian w zasadach przeprowadzania konsultacji. Budżet Obywatelski 2021 przeprowadzono według 
znowelizowanych zasad. 

XXIII/609/20 w sprawie przystąpienia Miasta Gdańska do Stowarzyszenia "Hanse Verein - Verein zur Förderung des 
internationalen Städtebund DIE HANSE e.V." (Hanse Verein – Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowego 
Związku Miast Hanzy HANZA/ DIE HANSE e.V.) 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta do Hanse Verein – Stowarzyszenia na rzecz wspierania 
międzynarodowego Związku Miast Hanzy HANZA/ DIE HANSE e.V.) oraz przyjęła jego statut. Celem Stowarzyszenia „Hanse 
Verein” jest promowanie międzynarodowej wymiany i współpracy pomiędzy miastami hanzeatyckimi, poszanowanie 
wszelkich aspektów kulturowych oraz idei międzynarodowego porozumienia. Stowarzyszenie ma za zadanie wspieranie 
Związku Miast Hanzeatyckich w realizacji projektów prowadzonych przez tę organizację, w szczególności pomoc 
w składaniu wniosków o dofinansowanie do wszelkich możliwych programów ogłoszonych przez Unię Europejską oraz 
fundacje i organizacje międzynarodowe. Wejście w życie uchwały jest uzależnione od zgody ministra właściwego do spraw 
zagranicznych. Miasto oczekuje na stanowisko ministra. 

XXV/674/20 w sprawie udzielenia gminie Chmielnik i gminie Jawornik pomocy finansowej na usunięcie skutków 
powodzi 

W wyniku nawałnicy i powodzi, która przeszła 26 czerwca 2020 r., Rada Miasta udzieliła dotacji celowej w wysokości: 
o 300.000 zł dla gminy Chmielnik z przeznaczeniem na remont i naprawę: oczyszczalni ścieków, sieci 

kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej oraz budynków komunalnych, 
o 200.000 zł dla gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

XXX/785/20 przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic 
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Na wniosek Komisji doraźnej do spraw Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska, Rada Miasta postanowiła 
o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic oraz określiła górną granicę środków finansowych na 
przeprowadzenie konsultacji w wysokości 15.000 zł. Celem konsultacji było zgłaszanie przez mieszkańców uwag do treści 
projektów uchwał w sprawie zmian statutów dzielnic. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 
2021 r. Raport z przeprowadzonych konsultacji został przedłożony Radzie Miasta na sesji w dniu 25 marca 2021 r. 

1 uchwała z zakresu ochrony zabytków   

XXIII/612/20 w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku 

Rada Miasta udzieliła 22 podmiotom dotacji celowych na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, do 
łącznej wysokości 4.948.700 zł. Zawarto umowy z 22 beneficjentami, w tym jeden beneficjent zrezygnował po podpisaniu 
umowy. Prace zostały wykonane w 2020 r. oraz odebrane przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a umowy rozliczono. Sprawozdania z wykonanych prac zostały złożone w terminie i zatwierdzone. Łączna kwota 
przekazanych środków wyniosła 3.039.333,41 zł. 

66 uchwał realizowanych przez Biuro Rady Miasta Gdańska 

XIX/502/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów 

Po rozpatrzeniu petycji, Rada Miasta nie uwzględniła petycji w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz 
odpadów. 

XIX/503/20 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska oraz radnych 
jednostki pomocniczej Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezprzedmiotową skargę wniesioną na przewodniczącego Rady 
Miasta Gdańska oraz radnych dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

XIX/504/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych 
w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta pozostawiła bez rozpoznania skargę wniesioną na dyrektor Zespołu Szkół 
Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych w Gdańsku. 

XIX/505/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Prezydent Miasta Gdańska. 

XIX/506/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działanie dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. 

XX/507/20 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska  

XX/508/20 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska 

Z uwagi na wieloletnie zasługi dla Miasta Gdańska i jego kultury, Rada Miasta nadała Pani Halinie Winiarskiej - Kiszkis 
oraz Panu Jerzemu Kiszkisowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. 

XX/535/20 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników 

XXII/586/20 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądy Okręgowego 
w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję 2020 – 2023 

XXIV/632/20 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 

XXIV/667/20 w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 -
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2023 

W związku z wnioskiem Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do 
Sądu Okręgowego w Gdańsku, Rada Miasta: 

o powołała 3 – osobowy Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do 
Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020- 2023, 

o zgłoszenia 3 kandydatów, które wpłynęły po terminie, pozostawiła bez dalszego biegu, 
o w dniu 25 czerwca 2020 r. dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 7 ławników do Sądu Okręgowego 

w Gdańsku na kadencję 2020-2023. 
 
XX/536/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku o nowelizację Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLVIII/1465/18 

Rada Miasta nie uwzględniła wniosku z dnia 2 lutego 2020 r., o zmianę uchwały Rady Miasta Gdańska Nr 
XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gdańska.  

XX/537/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę wniesioną na dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie dotyczącą nieprawidłowości przy przyznawaniu punktacji wnioskom składanym na dofinansowanie do 
turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. 

XX/538/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  

Po rozpatrzeniu skargi mieszkańców Gdańska, członków Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczącej niewłaściwego 
wykonywania przez dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zadań z zakresu utrzymania zieleni poprzez niekorzystną 
dla skarżących lokalizację nasadzeń nowych drzew, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXII/587/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Przedszkola publicznego nr 51 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działanie dyrektora Przedszkola nr 51. 

XXII/588/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

XXII/589/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska i dyrektora Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem ulicy Letniskowej 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działania Prezydent Miasta Gdańska 
i dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem ulicy Letniskowej. 

XXII/590/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 marca 2020 r. o wstrzymanie obowiązywania uchwały Rady 
Miasta Gdańska nr XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta nie uwzględniła wniosku złożonego przez WKKS sp. z o.o. o wstrzymanie 
obowiązywania uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie 
Gdańska. 

XXII/591/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lutego 2020 r. na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 12 lutego 2020 r. na działania Prezydent 
Miasta Gdańska.  

XXII/592/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta 
Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na niewydanie przez Komisję Polityki 
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska opinii w sprawie przekazania w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu 
lokalu użytkowego przy ulicy Długie Pobrzeże. 



RAPORT O STANIE MIASTA GDAŃSKA ZA 2020 ROK | Załącznik nr 3: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska 

21 

 

XXII/593/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskich Nieruchomości 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działania Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości. 

XXII/594/20 w sprawie przekazania skargi Prezydentowi Miasta Gdańska zgodnie z właściwością 

Rada Miasta przekazała do rozpatrzenia Prezydent Miasta, zgodnie z właściwością, skargę złożoną na nieudzielenie 
odpowiedzi przez pracownika Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

XXII/595/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

XXII/596/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działania Dyrektora Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego. 

XXII/597/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej na działalność spółki 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. 

XXII/598/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewyrażenie opinii przez Komisję Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady 
Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi w sprawie niewyrażenia przez Komisję Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska 
opinii dotyczącej zamiany lokalu użytkowego położonego przy ulicy Strajku Dokerów 12 na lokal użytkowy przy ulicy Długie 
Pobrzeże, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXIII/599/20 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek 
pomocniczych Miasta Gdańska 

Rada Miasta, po zapoznaniu się z wnioskami Rad Dzielnic, przyznała 22 radom dodatkowe środki w wysokości 
1.586.679 zł na realizację zadań inwestycyjnych. 

XXIII/619/20 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 
kwietnia 2020 r. 

Rada Miasta stwierdziła niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża 
od Zarządzenia Nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 
VIII/19/2020 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 
Dzielnicy Strzyża za rok 2019. 

XXIII/620/20 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia nr 476/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 
kwietnia 2020 r. 

Rada Miasta stwierdziła niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża 
od Zarządzenia Nr 476/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 
VIII/20/2020 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wykorzystania środków finansowych na 
działalność statutową. 

XXIII/621/20 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia nr 477/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 
kwietnia 2020 r. 

Rada Miasta stwierdziła niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Strzyża 
od Zarządzenia Nr 477/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 
VIII/21/2020 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie opinii i wniosków do Rady Miasta Gdańska 
w związku z przedłużeniem terminu użyczenia nieruchomości WSB. 

XXIII/622/20 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Gdańsku 
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Rada Miasta przekazała Prezydent Miasta, zgodnie z właściwością, wniosek Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Gdańsku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, celem oceny zasadności wniesienia projektu uchwały 
uwzględniającej wniosek. 

XXIII/623/20 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku Pradera Gdańsk Osowa Sp. z o.o. 

Rada Miasta przekazała Prezydent Miasta, zgodnie z właściwością, wniosek spółki Pradera Gdańsk Osowa Sp. z o.o. 
o zaliczenie do przedsiębiorców zwolnionych z podatku od nieruchomości, celem oceny zasadności wniesienia projektu 
uchwały uwzględniającej wniosek. 

XXIII/624/20 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku Snowfinch 17 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gdansk Property sp. k. 

Rada Miasta przekazała Prezydent Miasta, zgodnie z właściwością, wniosek Snowfinch 17 sp. z o.o Gdansk Property 
sp. k. o zwolnienie z podatku od nieruchomości, celem oceny zasadności wniesienia projektu uchwały uwzględniającej 
wniosek. 

XXIII/625/20 w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na Sekretarz Miasta Gdańska 

Rada Miasta przekazała Prezydent Miasta, zgodnie z właściwością, skargę z dnia 5 kwietnia 2020 r. na działania 
Sekretarz Miasta Gdańska. 

XXIII/626/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na Dyrektora Przedszkola nr 82 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na dyrektora Przedszkola nr 82 w Gdańsku 
w sprawie przekroczenia uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji. 

XXIII/627/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" w Gdańsku na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku 

XXIII/628/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gdańsk na działania Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku 

Rada Miasta uznała za bezzasadne skargi Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gdańsk na działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 79 w Gdańsku. 

XXIII/629/20 w sprawie rozpatrzenia petycji PRUIM sp. z o.o. o zwolnienie z podatku od nieruchomości lub 
o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

Po zapoznaniu się z petycją, Rada Miasta odmówiła uwzględnienia petycji złożonej przez PRUIM sp. z o.o. 
o zwolnienie z podatku od nieruchomości lub o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości. 

XXIII/630/20 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi dotyczącej zasad funkcjonowania miejskich targowisk 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta pozostawiła bez rozpoznania skargę dotyczącą zasad funkcjonowania miejskich 
targowisk. 

XXIII/631/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozstrzygnięcia skargi wniesionej na dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku dotyczącej naruszenia dóbr osobistych skarżącej. 

XXIV/668/20 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 6 maja 2020 roku zatytułowanego jako "Skarga 
i zażalenie i wniosek" 

Rada Miasta pozostawiła bez rozpoznania pismo z dnia 6 maja 2020 roku zatytułowane „Skarga i zażalenie 
i wniosek”, jako niespełniające wymogów przedmiotowych i formalnych dla skargi i wniosku w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 

XXIV/669/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku wniesionego przez Przedsiębiorstwo Koordynacji Spedycji TORM sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozstrzygnięcia wniosku wniesionego przez Przedsiębiorstwo Koordynacji 
Spedycji TORM sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dotyczącego likwidacji sortowni śmieci i przekazała go Prezydent Miasta. 
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XXIV/670/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) na Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na Prezydent Miasta Gdańska w sprawie 
naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy” z dnia 8 stycznia 2009 r. oraz dla inwestycji ”Budowy pirsu zachodniego wraz ze zmianami aranżacji w drugim 
terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku” z dnia 3 listopada 2017 r. 

XXV/677/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku 

W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, Rada Miasta wydłużyła 
kadencję Rady Seniorów oraz ustaliła, że Prezydent zarządzi wybory do Rady Seniorów nie wcześniej niż w terminie 
dziewięćdziesięciu dni od dnia zniesienia obostrzeń. 

XXVI/701/20 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Zarządzenia Nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 
kwietnia 2020 r. 

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 18 czerwca 2020 r. złożonego przez Radę Dzielnicy Strzyża, Rada Miasta oddaliła 
odwołanie od Zarządzenia Nr 475/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzającego nieważność 
Uchwały Nr VIII/19/2020 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Zarządu Dzielnicy Strzyża za rok 2019. 

XXVI/702/20 w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków finansowych na działalność statutową jednostek 
pomocniczych 

W celu wyodrębnienia w budżecie Miasta na rok 2021 środków finansowych przeznaczonych na działalność 
statutową jednostek pomocniczych, Rada Miasta ustaliła podstawową stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 12 zł. 
Natomiast w jednostkach, w których frekwencja wyborcza wyniosła: 

o powyżej 14% do 16% stawkę zwiększa się o 25%, 
o powyżej 16% stawkę zwiększa się o 50%. 

 
XXVI/703/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Po rozpatrzeniu skargi, dotyczącej niewłaściwego wykonywania przez dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
zadań z zakresu utrzymania zieleni poprzez niezgodną z prawem lokalizację nasadzeń nowych drzew przy ul. Korzennej 
1ABCD, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXVI/704/20 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez (….) na działalność Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę zarzucającą Prezydent Miasta przekroczenie 
uprawnień przy rozpoznawaniu wniosku skarżącego z dnia 11 lipca 2020 r. 

XXVI/705/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania Prezydenta Miasta Gdańska 

Z uwagi na niepotwierdzenie się zarzutu niedochowania przez Prezydent Miasta wymogów prawnych przy 
wydawaniu zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność skarżącej, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.  

XXVI/706/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku o naprawę drogi nr 19 na odcinku ul. Leśnej w kierunku ul. Trakt Św. 
Wojciecha 

Po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 18 maja 2020 roku, Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia 
wniosku dotyczącego naprawy drogi nr 19 na odcinku ul. Leśnej w kierunku ul. Trakt Św. Wojciecha i przekazała wniosek 
zgodnie z właściwością Prezydent Miasta. 

XXVIII/724/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę złożoną na działania Prezydent Miasta Gdańska 
dotyczące egzekwowania obowiązku uiszczenia opłat za odpady komunalne dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy 
ul. (…). 

XXVIII/725/20 w sprawie rozpatrzenia petycji (….) dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia 
szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców 

Rada Miasta nie uwzględniła petycji wniesionej w przedmiocie wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla 
przedsiębiorców w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, wywołanymi przez epidemię Covid19, ze 
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względu na wprowadzenie przez Radę Miasta i Prezydent Miasta rozwiązań prawnych uwzględniających interesy 
przedsiębiorców. 

XXVIII/726/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28, 
Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXIX/756/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego 

Rada Miasta nie uwzględniła petycji w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego 
transportu zbiorowego dla zasłużonych dawców przeszczepu na podstawie legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu, ze 
względu na konieczność wypracowania wspólnej taryfy w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej. 

XXIX/757/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 poprzez 
wystąpienie do Sądu Rodzinnego o skontrolowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad uczniem szkoły, Rada 
Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXX/784/20 w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych 

Rada Miasta dostrzegając potrzebę stworzenia podmiotów opiniodawczo-doradczych dla Organów Miasta Gdańska 
utworzyła 10 Konwentów makrodzielnicowych oraz ustaliła wchodzące w skład każdego Konwentu dzielnice, dla których 
właściwy jest dany konwent. Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 grudnia 2020 r. stwierdził 
nieważność uchwały. 

XXX/786/20 w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska 

Rada Miasta przyjęła nowe zasady i tryb nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo 
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska uwzględniające postanowienia wynikające z Karty Różnorodności podpisanej 
przez Miasto. 

XXX/787/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 października 2020 r. o podjęcie apelu przez Radę Miasta Gdańska 

Rada Miasta nie uwzględniła petycji o podjęcie apelu dotyczącego podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do 
wprowadzenia obowiązku bieżącego badania wpływu technologii 5G na zdrowie mieszkańców. 

XXX/788/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 września 2020 r. na działania dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi zarzucającej dyrektorowi Gdańskich Nieruchomości nieprawidłowe naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewypełnianie obowiązków dotyczących usunięcia usterek w lokalu 
zajmowanym przez skarżącą, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXX/789/20 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2020 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej zarzutu braku reakcji Prezydent Miasta na bezprawne zajęcie części działki 
stanowiącej własność wnoszących skargę oraz zarzutu dotyczącego prowadzenia w sposób nielegalny postępowania 
w sprawie sprzedaży działki nr 500/3 położonej w Gdańsku, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.  

XXX/790/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi na zachowanie Zastępcy Prezydenta, Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do 
rozstrzygnięcia skargi i przekazała ją Prezydent Miasta. 

XXX/791/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie strażnika miejskiego w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi na zachowanie strażnika miejskiego, Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do jej 
rozstrzygnięcia i skierowała sprawę do Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku. 

XXXI/818/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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Po rozpatrzeniu skargi w sprawie niewydania identyfikatora na okaziciela na czas nieokreślony, Rada Miasta uznała 
skargę za bezzasadną 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. 

XXXI/819/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działania Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi na działania Prezydent Miasta w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków, dotyczącej zmiany użytku gruntowego „dr”- droga działki nr 135, obręb 3 – Klukowo na 
użytek „R” – grunty orne klasy 5, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXXI/820/20 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania dyrektora Szkół Okrętowych i Technicznych 
"Conradinum" w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu skargi na działania dyrektora Szkół Okrętowych i Technicznych „Conradinum” zarzucającą 
niezgodne z prawem skreślenie syna skarżącego z grona uczniów szkoły oraz wydanie matce dokumentów ucznia, Rada 
Miasta uznała skargę za bezzasadną. 

XXXI/821/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieudzielenie wyjaśnień przez Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu skargi na nieudzielenie wyjaśnień przez Prezydent Miasta, Rada Miasta uznała skargę za 
bezzasadną, gdyż nie zostało potwierdzone naruszenie przepisów prawa przez Prezydent. 

5 uchwał z zakresu projektów inwestycyjnych   

XXIV/636/20 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia wniosku o dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap III" 

Rada Miasta upoważniła Prezydent do złożenia wniosku w konkursie o dofinansowanie inwestycji pn.: „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap III”. Przyznano dofinansowanie 
w wysokości 14.982.922 zł. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w trakcie 
przygotowywania. 

XXVIII/718/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Miejskiej Tczew pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 675.225,84 zł 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej na realizację tras rowerowych na budowie węzła 
integracyjnego na ul. Gdańskiej w Tczewie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk, w ramach zmiany 
podziału zasobów, otrzymał dodatkowe środki, które nie mogły zostać przekazane bezpośrednio Miastu Tczew z uwagi na 
osiągnięty przez nie maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych. Udzielona dotacja została w całości 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. 

XXXI/813/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: 
Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000.000 zł na modernizację Dużej 
Sceny Teatru Wybrzeże. Dotacja zostanie przekazana, po podpisaniu umowy, w dwóch transzach: i transza w roku 2021 
w kwocie 5.000.000 zł, a II transza w roku 2022. 

XXXI/814/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: 
"Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. z siedzibą 
w Gdańsku 

W celu wsparcia służby zdrowia, Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej w kwocie 
5.000.000 zł na usprawnienie funkcjonowania: 

o Szpitala Św. Wojciecha, przy al. Jana Pawła II 50, w kwocie 4.500.000 zł na przebudowę III piętra budynku 
„A” na potrzeby Oddziału Kardiologicznego,  

o Szpitala im. Mikołaja Kopernika, przy ul. Nowe Ogrody 1-6, w kwocie 500.000 zł na remont zdegradowanego 
muru przy wejściu do szpitala wzdłuż ulicy Nowe Ogrody. 
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Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie i przekazanie zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem. Zawarcie umowy i przekazanie środków nastąpi w II 
kwartale 2021 r. 

XXXI/815/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację 
działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej w wysokości 825.000 zł na prace budowlane 
i konserwatorskie w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Umowa na przekazanie środków jest w trakcie 
przygotowywania. 

100 uchwał z zakresu rozwoju społecznego  

w tym:  

74 uchwał z zakresu edukacji:  

XIX/475/20 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego 

Rada Miasta włączyła ul. Rozłogi do obwodu Szkoły Podstawowej nr 72. 

XIX/476/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1233/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na Bursztynowym 
Szlaku w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Rozłogi z obwodu Szkoły Podstawowej nr 11. 

XIX/477/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1234/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul.: Borowskiego, Dulin’a, Kłoczkowskiego, Świrskiego (bez nr od 5 do 23 nieparzyste) 
z obwodu Szkoły Podstawowej nr 12. 

XIX/478/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1245/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi 
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła nowopowstałą ul. Rytelską do obwodu Szkoły Podstawowej nr 40. 

XIX/479/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1252/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater 
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku 

W związku z uchyleniem nazwy Skweru ks. Henryka Jankowskiego i nadaniem nazwy Skwer Gyddanyzc, Rada Miasta 
dokonała stosownej zmiany w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 50. 

XIX/480/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1267/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 83 w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła nowopowstałą ul. Sulęczyńską do obwodu Szkoły Podstawowej nr 83.  

XIX/481/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa 
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Porębskiego od nr 33 do końca nieparzyste i od nr 50 do końca parzyste z obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 86. 

XIX/482/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. 
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w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, w skład 
którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha 
Bądkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła nowopowstałą ul. gen. Władysława Andersa do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85.  

XIX/483/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku 

Rada Miasta uzupełniła obwód Szkoły Podstawowej Nr 6 poprzez włączenie nowych ulic znajdujących się w jej 
pobliżu. Nowy obwód obowiązywał jedynie uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 kontynuują naukę w szkole do ósmej klasy włącznie, a zmiana obwodu nie wpłynęła na 
ich uprawnienia. 

XIX/484/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. Matki 
Teresy z Kalkuty w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę siedziby  

XXII/576/20 w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby 

XIX/485/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej i Stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę siedziby XXII/577/20 w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły 
Specjalnej i stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby 

XXII/578/20 w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku 

W związku z ustawową likwidacją gimnazjów, Rada Miasta powzięła zamiar przekształcenia Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna 
i Stopnia nr 20, poprzez zmianę siedziby z budynku przy ul. Wita Stwosza 23 do budynku przy ul. Zgody II 6. o zamiarze 
przekształcenia Zespołu powiadomiono uczniów szkoły i ich rodziców oraz związki zawodowe. Pomorski Kurator Oświaty 
wydał opinię pozytywną. z dniem 1 września 2020 r. przeniesiono Zespół Szkół Specjalnych nr 2 do nowej siedziby przy ul. 
Zgody II 6.  

XIX/486/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę 
adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku 

XXIII/616/20 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu 
siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy 
al. Hallera 16/18, mieściła się w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 75. Ze względu na małą liczbę uczniów (7 uczniów) 
uczęszczających do szkoły, Rada Miasta podjęła decyzję o przeniesieniu szkoły do budynku przy al. Hallera 16/18. 
o zamiarze zmiany siedziby powiadomiono uczniów szkoły i ich rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich oraz związki 
zawodowe. Pomorski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną. 

XIX/487/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu 
siedziby z ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku na ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku 

XXIII/617/20 w sprawie przekształcenia Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu siedziby 
z ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku na ul. Grzegorza Piramowicza 1/2 w Gdańsku 

W związku z zakończeniem remontu budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, Rada Miasta postanowiła 
przeznaczyć 30 miejsc Bursy Gdańskiej na internat Zespołu Szkół Łączności mającego siedzibę w tym budynku, a siedzibę 
Bursy przenieść do budynku przy ul. Piramowicza 1/2. o zamiarze przeniesienia siedziby Bursy Gdańskiej, powiadomiono 
wychowanków placówki i ich rodziców oraz związki zawodowe. Pomorski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną.  

XIX/488/20 w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

W jednym budynku przy ul. Subisława 22 funkcjonują dwa zespoły szkół: 
o Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego, 

o Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. 
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Ponieważ oba zespoły szkół prowadzą szkolenie sportowe w takich samych dyscyplinach sportu, korzystają ze wspólnej 
bazy sportowej oraz dydaktycznej, Rada Miasta uznała za zasadne likwidację XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, przy jednoczesnym umożliwieniu uczniom kontynuowania nauki w XII Liceum 
Ogólnokształcącym mieszczącym się w tym samym budynku. w XII Liceum Ogólnokształcącym miały zostać utworzone 
oddziały mistrzostwa sportowego. o zamiarze likwidacji placówki powiadomiono rodziców uczniów XI Liceum 
Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także wystąpiono do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o wydanie opinii w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego. w związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora 
Oświaty, szkoła nie została zlikwidowana. 

XIX/489/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

XXII/574/20 w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 w Gdańsku z Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

XXII/575/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

XXII/571/20 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku 

XXII/572/20 w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku 

XXII/573/20 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego 
w Gdańsku 

W jednym budynku przy ul. Subisława 22 funkcjonowały dwa zespoły szkół: 
o Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, ze Szkołą Podstawową Nr 75, 

o Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ze Szkołą Podstawową Mistrzostwa Sportowego nr 93. 

Oba zespoły szkół prowadziły szkolenie sportowe w takich samych dyscyplinach sportu, korzystały ze wspólnej bazy 
sportowej oraz dydaktycznej umożliwiając uczniom rozwój talentów sportowych, tworząc optymalne warunki, pozwalające 
na łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć. Rada Miasta postanowiła o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93. o zamiarze likwidacji szkoły powiadomiono rodziców i uczniów. 
Pomorski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły. Uczniowie zlikwidowanej szkoły kontynuują 
naukę w Szkole Podstawowej Nr 75 mieszczącej się w tym samym budynku. Ponadto, w związku z utworzeniem w Szkole 
Podstawowej Nr 75 oddziałów mistrzostwa sportowego oraz dla odzwierciedlenia typów oddziałów jakie znajdują się 
w strukturze Zespołu, Rada Miasta z dniem 1 września 2020 r. zmieniła nazwy: 

o Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących na Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego, 

o Szkoły Podstawowej nr 75 na Szkoła Podstawowego nr 75 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, 

o XII Liceum Ogólnokształcącego na XII Sportowe Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego. 

Po likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93, w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego pozostało XI 
Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 

XIX/490/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Nr 3 ul. Kłosowa 3) 

XIX/491/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Nr 4 ul. Stryjewskiego 28) 

XIX/492/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Nr 7 ul. Wolności 6a) 

XIX/493/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Nr 8 ul. Dragana 2) XIX/498/20 w sprawie 
powołania publicznego Przedszkola przy ul. Dragana 22 w Gdańsku 

XIX/494/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5) 

XIX/497/20 w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Aleksandra Dulin’a 8 w Gdańsku 

XIX/495/20 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gdańsku przy ul. Startowej 9 (Nr 5) 
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XIX/496/20 w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Startowej 9 w Gdańsku 

Przepisy Prawa oświatowego umożliwiają tworzenie zespołów szkolno – przedszkolnych. Ideą połączenia szkół 
z przedszkolami jest efektywne wykorzystanie bazy szkoły, w tym obiektów sportowych. Przedszkola łączone ze szkołą 
mieszczą się w obwodach tych szkół. Rada Miasta utworzyła z dniem 1 września 2020 r. 6 zespołów, w tym w 3 
przypadkach, utworzyła przedszkola, które włączyła w skład zespołów: 

Nr uchwały Zespół Adres zespołu 

XIX/490/20 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 

o Szkoła Podstawowa nr 72 

o Przedszkole nr 16 

ul. Kłosowa 3 

ul. Rozłogi 13 

XIX/491/20 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 

o Szkoła Podstawowa nr 11 

o Przedszkole nr 58 

ul. Stryjewskiego 28 

ul. Szpaki 2  

XIX/495/20 

XIX/496/20 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 

o Szkoła Podstawowa nr 92 

o Przedszkole nr 13 

ul. Startowa 9 
 

XIX/494/20 

XIX/497/20 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 

o Szkoła Podstawowa nr 6 

o Przedszkole nr 6 

ul. Lawendowe Wzgórze 5 

ul. Dulin’a 8 

XIX/492/20 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 

o Szkoła Podstawowa nr 55 

o Przedszkole nr 23 

ul. Wolności 6 a 

ul. Wolności 26 

XIX/493/20 

XIX/498/20 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 

o Szkoła Podstawowa nr 8 

o Przedszkole nr 3 

ul. Dragana 2 

ul. Dragana 22 

 
XIX/499/20 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2020 r. plan sieci oraz granice obwodów: 
o publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, 

o publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy. 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie 
Gdańska spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem ustawowych odległości drogi dziecka z domu do szkoły. 
w przypadku ich przekroczenia Miasto zapewnia dzieciom bezpłatny dowóz i opiekę. 

XIX/500/20 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, zmieniona uchwałą Nr XXVI/700/20 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2020 roku plan sieci prowadzonych przez Miasto: 
o publicznych przedszkoli, 

o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

XX/534/20, XXX/781/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych 
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na 
terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

W uchwale ustalającej tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, Rada Miasta wprowadziła następujące zmiany: 

o w związku ze zniesieniem w szkołach policealnych podziału na szkoły dla dzieci i szkoły dla dorosłych, 
a kształcenie w tych szkołach odbywa się w zależności od kierunku kształcenia w trybie dziennym 
stacjonarnym lub zaocznym, dostosowano zapisy uchwały do obowiązujących przepisów, 

o uwzględniono placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania, 
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o wprowadzono możliwość żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz 
korekt tych rozliczeń. 

XXII/566/20 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 35 w Gdańsku przy ul. Wałowej 36 

Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Przedszkola nr 35, Rada Miasta nadała przedszkolu imię 
„Dziecięcy Bastion”. Uroczystość nadania imienia odbyła się on-line w dniu 23 października 2020 r. 

XXII/567/20 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 88 w Gdańsku przy ul. Meissnera 4 

Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Przedszkola nr 88, Rada Miasta nadała przedszkolu imię 
„Przyjaciół Wiewiórki PCK”. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 8 września 2020 r. 

XXII/568/20 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Nr 94 w Gdańsku przy ul. 
Głębokiej 11 

Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego Nr 94, Rada Miasta nadała szkole imię „Hanzy”. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 8 
września 2020 r. 

XXII/569/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta 
Gdańska 

Rada Miasta przyjęła Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska, w którym 
uwzględniono ideę równego traktowania oraz ujednolicono wymogi stawiane wszystkim uczniom ubiegającym się 
o stypendium. Ponadto, w celu usprawnienia procesu przyznawania stypendiów, przyjęto nowe wymagania w zakresie 
składania dokumentacji. Powołana przez Prezydent Miasta Komisja dokonała oceny złożonych wniosków o przyznanie 
jednorazowego stypendium. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020, przyznano łącznie 722 jednorazowe stypendia 
w pięciu kategoriach: 

o I kategoria – za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego i osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 
4 stypendia po 2.000 zł, 

o II kategoria – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia 
w konkursach ogólnopolskich lub międzynarodowych – 117 stypendiów po 400 zł, 

o III kategoria – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia 
w konkursach wojewódzkich – 233 stypendia po 350 zł, 

o IV kategoria – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia 
w sporcie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym – 358 stypendiów po 350 zł, 

o V kategoria – dla wybitnych talentów, za spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań – 
10 stypendiów po 2.000 zł. Stypendium w tej kategorii przeznaczone jest na realizację indywidualnego 
programu rozwoju ucznia tworzonego we współpracy tutora z uczniem. 

Łączna kwota przyznanych stypendiów w 2020 roku wyniosła 281.650 zł. 

XXII/570/20 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników 
i branżowych szkół i stopnia prowadzonych przez Miasto Gdańsk w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 

Rada Miasta umożliwiła absolwentom szkół podstawowych podczas naboru do szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2020/2021 wskazanie więcej niż trzech szkół, co pozwoliło kandydatom w sposób bardziej elastyczny przygotować 
listę preferowanych szkół, do których chcieliby uczęszczać. 

XXII/579/20 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2020 roku plan sieci publicznych: 
o liceów ogólnokształcących, szkół mistrzostwa sportowego, techników, branżowych szkół i stopnia 

prowadzonych przez Miasto, 
o szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto, 
o szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne organy. 

XXII/580/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 
2019/2020 
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XXVI/694/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 2020/2021 

Rodzicom lub opiekunom, którzy na własny koszt zapewniają dowóz dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 
wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych przysługuje zwrot kosztów przewozu, 
a organ prowadzący winien określić średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki 
paliwa. w związku z powyższym, Rada Miasta określiła średnią cenę jednostki paliwa w Gdańsku: 

1)  na rok szkolny 2019/2020 w następującej wysokości: 
o 4,88 zł za litr etyliny Pb 95, 
o 5,20 zł za litr etyliny Pb 98, 
o 4,83 zł za litr oleju napędowego ON, 
o 1,88 zł za dm3 gazu LPG; 

2) na rok szkolny 2020/2021 w następującej wysokości: 
o 3,98 zł za litr etyliny Pb 95, 
o 4,07 zł za litr etyliny Pb 98, 
o 3,96 zł za litr oleju napędowego ON, 
o 1,72 zł za dm3 gazu LPG. 

XXII/581/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 
i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska 

Rada Miasta zwolniła całkowicie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły lub 
placówki w przypadku: 

o braku możliwości zapewnienia godzin zajęć w organizacji danego roku szkolnego, 
o prowadzenia remontów, modernizacji, rozbudowy budynków szkół i placówek, 
o znacznego zwiększenia zadań, wynikających z wykonywania prac zleconych przez organ prowadzący lub 

związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków nauki i pracy. 

Zwolnienie dyrektora z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być udzielone nie dłużej niż na 
jeden rok szkolny. 

XXIII/615/20, XXVI/693/20 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów 
własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów 
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych 

Rada Miasta umożliwiła: Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku, Gdańskiej Szkole 
Szermierki w Gdańsku oraz działającym jako sezonowe szkolne schroniska młodzieżowe: Bursa Gdańska, Zespół Szkół 
Kreowania Wizerunku, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 28, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespół 
Szkół Sportowych i Ogólnokształcących gromadzenie na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych z tytułu 
świadczonych usług. Ponadto z dniem 1 września 2020 r. w związku ze zmianami przekształceniowymi prowadzonych przez 
Miasto placówek, Rada Miasta umożliwiła nowym placówkom gromadzenie na wydzielonym rachunku bankowym 
dochodów własnych z tytułu świadczonych usług. 

XXIII/618/20 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej 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 

Na wniosek Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im. Marynarzy WOP wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Rada Miasta wyraziła zgodę 
na złożenie wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania 
wojskowego. Gotowość do pełnienia funkcji jednostki patronackiej wyraziła 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim. 
Pomimo pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Minister 
Obrony Narodowej wydał decyzję odmowną. Oddział przygotowania wojskowego nie został utworzony. 

XXIV/650/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański 
bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta doprecyzowała zapisy i uprościła procedury przy składaniu wniosku o gdański bon żłobkowy. Zmieniono 
definicję opłaty stałej w placówce publicznej, zdefiniowano opłatę stałą w placówce niepublicznej, doprecyzowano kwestie 
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proceduralne związane ze zmianą sytuacji rodziny, wprowadzono obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za rok 
poprzedni, rozszerzono katalog dochodów nieopodatkowanych, uwzględnianych przy ustalaniu dochodu oraz uregulowano 
kwestie udzielenia ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń. Dodatkowo, jak w przypadku pozostałych świadczeń 
rodzinnych, ustalono termin składania wniosków na 1 lipca każdego roku. Warunkiem otrzymania bonu żłobkowego jest 
poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom, z uwzględnieniem zwolnienia z przyczyn zdrowotnych. 

XXIV/652/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych 
Gdańskiego Zespołu Żłobków 

Rada Miasta postanowiła, że w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka lub klubu dziecięcego 
uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, nie będą pobierane opłaty za pobyt 
i wyżywienie dzieci, a w przypadku wcześniejszego pobrania opłat – dokonanie ich zwrotu w części proporcjonalnej do 
okresu zawieszenia działalności placówek. Podjęcie powyższej decyzji skutkowało zmniejszeniem dochodów Gdańskiego 
Zespołu Żłobków o kwotę 1.387.192 zł. 

XXIV/653/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej 
Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu 

XXIV/654/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 „Dzwoneczek” 
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu 

XXIV/655/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 „Bursztynek” z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej i nadania jej statutu 

XXIV/656/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 „Żagielek” z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu 

XXIV/657/20 w sprawie utworzenia Żłobka Nr 13 „Skarbek” wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków – 
jednostki budżetowej Miasta Gdańska i nadania mu statutu 

Rada Miasta postanowiła, że z dniem 1 stycznia 2021 r. zapisy dzieci do żłobków odbywać się będą wyłącznie za 
pośrednictwem platformy elektronicznej. w związku z powyższym, Rada określiła następujące kryteria postępowania 
rekrutacyjnego do żłobka wraz z liczbą punktów: 

o dziecko niepełnosprawne – 20 punktów, 
o dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 punktów, 
o dziecko zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy, ogłaszanym 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu albo dziecko, w stosunku do którego 
długotrwale odroczono obowiązek wykonania szczepień ochronnych – 20 punktów, 

o dziecko, którego oboje rodzice pracują, studiują lub uczą się w systemie dziennym – 15 punktów, 
o dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest niepełnosprawny – 10 punktów, 
o dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Żłobka wchodzącego w skład Zespołu – 10 punktów, 
o dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w systemie dziennym – 5 punktów, 
o dziecko rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 5 punktów. 

Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Ponadto, Rada Miasta postanowiła, 
że w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka lub klubu dziecięcego uzasadnionego nadzwyczajnymi 
okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, nie będą pobierane opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, 
a w przypadku wcześniejszego pobrania opłat – dokonanie ich zwrotu w części proporcjonalnej do okresu zawieszenia 
działalności placówek. 

XXIV/665/20 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 80 w Gdańsku przy ul. Kolorowej 14 

Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola nr 80, Rada Miasta nadała przedszkolu imię 
„Kicia Kocia”. Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 września 2020 r. w gronie społeczności przedszkola. 

XXIV/666/20 w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu Dwujęzycznemu w Gdańsku przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 8b 

Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego X Liceum 
Ogólnokształcącego Dwujęzycznego, Rada Miasta nadała szkole imię „Lecha Bądkowskiego”. w związku z zagrożeniem 
epidemicznym w roku 2020 nie odbyła się uroczystość związana z nadaniem szkole imienia. 
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XXV/675/20 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, przesunięcie terminów matur oraz ich wyników, Rada Miasta, w wyjątkowych 
stanach zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Gdańska, dopuściła możliwość zmiany przez 
Prezydent terminów składania wniosków przez kandydatów ubiegających się o stypendium im. Gabriela Daniela 
Fahrenheita oraz podpisania umów. 

XXVI/695/20 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miasta Gdańska 

Rada Miasta ustaliła zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 
obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z powodu: 

o odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, 
o wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych, 
o przerw, dłuższych niż 2 tygodnie, w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
o różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania. 

Jednocześnie Rada Miasta ustaliła sposób obliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 
nauczyciela, dla okresu, w którym będzie zobowiązany do realizacji większej liczby godzin. 

XXVI/696/20 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi 
im. Jana Parandowskiego w Gdańsku 

XXVI/697/20 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 38 im. gen. Stanisława 
Maczka w Gdańsku  

XXVI/698/20 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku 

XXVI/699/20 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza 
Mazowieckiego w Gdańsku 

Realizując obowiązek zapewnienia dostępności do publicznych miejsc wychowania przedszkolnego oraz 
odpowiadając na zgłaszane przez rodziców w tym zakresie potrzeby, Rada Miasta utworzyła z dniem 1 września 2020 r. 
następujące punkty przedszkolne: 

o przy Szkole Podstawowej nr 35 z oddziałami Sportowymi, przy ul. ul. Wąsowicza 30, 
o przy Szkole Podstawowej nr 38, przy ul. Leśna Góra 2, 
o przy Szkole Podstawowej nr 77, przy ul. Orłowska 13, 
o przy Szkole Podstawowej nr 89, przy ul. Szyprów 3. 

Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci przyjmowane są do 
placówki według zasad przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się w terminie określonym przez organ 
prowadzący, na zasadach powszechnej dostępności. 

XXVIII/719/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 
2011 r. w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków 
samorządowych wchodzących w skład Zespołu 

XXVIII/720/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1223/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 „Dzwoneczek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu 

XXVIII/721/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1224/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 „Bursztynek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu 

XXVIII/722/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/1225/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 „Żagielek” z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
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Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczeń ogłosiła teksty jednolite uchwał w sprawie 
utworzenia Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz Żłobków Nr 10, 11 i 12. 

XXVIII/723/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach 

W związku z utworzeniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, Rada 
Miasta zaktualizowała wykaz podmiotów, w których obowiązuje wysokość opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto.  

XXIX/755/20 w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Rada Miasta upoważniła dyrektorów przedszkoli oraz placówek w których funkcjonują przedszkola do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień 
w indywidualnych sprawach dotyczących nieuiszczonych opłat za korzystanie z opieki w przedszkolu w czasie 
przekraczającym realizowanie podstawy programowej oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, a także 
w sprawach dotyczących umorzenia takich opłat w całości albo części, odroczenia terminów spłaty całości albo części lub 
rozkładania na raty płatności całości albo części wobec rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę 
zastępczą  nad dzieckiem przyjętym do przedszkola. 

XXX/782/20 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk 

Rada Miasta określiła następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą punktów: 

o dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której składany 
jest wniosek rekrutacyjny – 21 pkt, 

o dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni (lub samotnie wychowujący dziecko) pracują / studiują 
/ uczą się w systemie dziennym – 19 pkt, 

o dziecko zaszczepione, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, lub dziecko długotrwale 
odroczone od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych – 17 pkt, 

o dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, równocześnie bierze 
udział w rekrutacji lub będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego lub szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja – 15 pkt. 

Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów (kryteria na pierwszym etapie rekrutacji 
wynikają z przepisów prawa). 

XXX/783/20 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

Rada Miasta określiła następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto wraz z liczbą punktów: 

o kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja do 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 256 pkt, 

o kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
kontynuowało edukację w tej samej placówce – 128 pkt, 

o niepełnosprawność kandydata – 64 pkt, 
o objęcie kandydata pieczą zastępczą – 32 pkt, 
o wielodzietność (troje i więcej dzieci) rodziny kandydata – 16 pkt, 
o samotne wychowywanie (przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) kandydata w rodzinie – 8 pkt, 

o miejsce pracy rodzica kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest 
wniosek – 4 pkt. 

Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 
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oraz 26 uchwał w sprawach społecznych: 

XIX/474/20 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2020 rok w mieście Gdańsku 

Rada Miasta przyjęła do realizacji na rok 2020 plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. 
Prace zaplanowano dla 14 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 
osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Gdański Urzędu Pracy skierował bezrobotnych do 4 
jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Starogardzkiej, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki. Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych 
3 osoby przepracowały 530 godzin. Koszt osobowy wyniósł: 4.567 zł, w tym z budżetu Gdańskiego Urzędu Pracy z Funduszu 
Pracy pokryto 2.740,20 zł, Miasto poniosło pozostałe koszty osobowe w wysokości 1.826,80 zł. Koszty rzeczowe i dojazdu 
pokryło Miasto w wysokości 269,80 zł. 

XXII/582/20, XXIV/664/20, XXIX/751/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2020  

W związku z sytuacją epidemiczną w 2020 r. Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 1.845.075 zł 
pochodzącej z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020 
i niewykorzystanych w roku 2019, w tym również środków niewykorzystanych w ramach konkursów ofert w roku 2020 - na 
działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (po 
uwzględnieniu zmiany) w 2020 roku przeznaczono kwotę w wysokości – 11.478.095 zł, a na zadania związane 
z przeciwdziałaniem narkomanii kwotę w wysokości – 1.206.835 zł. 

XXII/583/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Rada Miasta upoważniła Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych i postanowień w zakresie umarzania, w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty 
niepodatkowych należności stanowiących dochody Miasta z tytułu opłat za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień 
w Gdańsku oraz w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. 

XXII/584/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej 

Rada Miasta upoważniła Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw 
w zakresie dopłat czynszowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 

XXIV/651/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu 

W związku ze zmianą siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom pod Żaglami” z ul. Fahrenheita 5 na ul. 
Cienista 10B, Rada Miasta wprowadziła zmianę w statucie Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. 

XXIV/658/20 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Wichrowy Dom" i nadania statutu, 
zmienionej uchwałą Nr XXVI/688/20 

XXIV/659/20 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Morski Dom" i nadania statutu, 
zmienionej uchwałą Nr XXVI/689/20 

XXIV/660/20 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Piaskowy Dom" i nadania statutu, 
zmienionej uchwałą Nr XXVI/690/20 

XXIV/661/20 w sprawie utworzenia Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i nadania mu statutu, zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/691/20 

XXIV/662/20 w sprawie likwidacji Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, zmienionej uchwałą Nr XXVI/692/20 

Dotychczasowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze 
zapewniała miejsce dla maksymalnie 30 dzieci. z uwagi na wzrastające potrzeby zabezpieczania miejsc w pieczy zastępczej 
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oraz zmiany przepisów, wybudowano kompleks budynków przy ul. Sobieskiego 96/98/100, w których zlokalizowano trzy 
nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego: „Piaskowy Dom”, „Morski Dom” i „Wichrowy Dom”. 
Jednocześnie Rada Miasta podjęła decyzję o likwidacji Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i powołaniu Zespołu 
Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego jako jednostki budżetowej obsługującej te placówki. Zespół oraz trzy Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawcze rozpoczęły działalność w nowej lokalizacji od 1 grudnia 2020 roku. 

XXIV/663/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2016-2023 

W celu skutecznego zarządzania procesami związanymi z realizacją zadań w obszarze zdrowia psychicznego, Rada 
Miasta wprowadziła następujące zmiany w zakresie organizacji realizacji programu: 

o funkcję ciała opiniująco-doradczego o charakterze strategicznym przekazano Gdańskiej Radzie Zdrowia 

Publicznego, 

o koordynację realizacji Programu przekazano Zespołowi ds. monitoringu i ewaluacji Programu, 

o Forum na Rzecz Zdrowia Psychicznego zastąpiono powstałym Miejskim Systemem Interwencji Kryzysowej, 

koordynowanym przez MOPR, zrzeszającym partnerów i realizatorów Programu. 

XXVI/687/20 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej dla mieszkanek i mieszkańców miasta Gdańska 
w wieku 65 i więcej lat pn. "Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia - program na lata 2020 - 2025" 

Rada Miasta przyjęła program dla mieszkańców Gdańska w wieku powyżej 65 lat pn. "Zaszczep się przeciwko grypie, 
a będziesz cieszył się jesienią życia - program na lata 2020 - 2025". Program szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 
65 i więcej lat realizowany jest nieprzerwanie od 2006 roku. Zgodnie z rekomendacją Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji stworzono nowy program szczepień, obejmujący co najmniej 15% populacji osób w danym wieku, 
zamieszkałych w Gdańsku (wcześniej było to ok. 5%). w 2020 roku przeprowadzono 3 konkursy ofert na wyłonienie 
realizatorów szczepień. Ze względu na trudności w dostępie do szczepionek przeciwko grypie na polskim rynku, 
zakontraktowano 4.900 szczepień z ok. 15.000 dawek rocznie przewidzianych w Programie. Zawarto 3 umowy 
z podmiotami leczniczymi na okres realizacji 2020 – 2025 na łączną kwotę 1.137.125 zł z 3.570.000 zł przeznaczonych na 
Program. Konkurs zostanie powtórzony w 2021 r. 

XXIX/748/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025 

Rada Miasta Gdańska przyjęła Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025. Głównym celem Programu jest 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, których patomechanizm jest podobny niezależnie od substancji, która 
wywołuje uzależnienie. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla wszystkich uzależnień. 
Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencje. Integracja programów 
uzależnień (alkoholizm, narkomania) pozwoli efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach polityki społecznej 
i zdrowotnej Miasta. Szacunkowa kwota na realizację Programu kształtuje się w wysokości 14.000.000 zł rocznie.  

XXIX/749/20 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 

Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021. Głównym założeniem Programu jest zmniejszenie 
skali zjawiska problemów uzależnień mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo 
w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. Zaplanowana na realizację Programu kwota wynosi 14.000.000 zł. 
Program stanowi integralną część Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 – 2025, jednocześnie będąc 
częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych do roku 2030. 

XXIX/750/20 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 
w 2021 roku 

Rada Miasta rozumiejąc rolę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez 
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, ustaliła miesięczne kwoty dotacji dla Centrum Integracji 
Społecznej w wysokości:  
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o 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej, 
o 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej. 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku działa przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Środki na 
dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2021 w wysokości 289.680 zł. Działalność Centrum finansowana jest także z innych źródeł, między innymi 
z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 

XXIX/752/20 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021" 

Rada Miasta przyjęła "Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok". Celem 
Programu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób 
w nich działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej. Współpraca 
Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, równości szans i zrównoważonego rozwoju. Program zawiera cele główne 
i szczegółowe, zasady i formy współpracy oraz zasady i tryb organizacji konkursów na 2021 r. Na realizację zadań zlecanych 
organizacjom zaplanowano 74.890.913 zł. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. 

XXIX/753/20 w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 
Cywilizacyjnym na lata 2021-2025 

Rada Miasta przyjęła Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 
– 2025. Program przedstawia długofalowe, strategiczne kierunki zdrowia publicznego planowane do realizacji na rzecz 
mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze profilaktyki, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Stanowi odpowiedź 
na potrzeby zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Całkowite koszty 
realizacji zadań ujętych w programie w okresie 5 lat oszacowano na kwotę 38.400.000 zł, w tym zobowiązania wieloletnie 
w wysokości 27.500.00 zł, a zadania roczne w wysokości 10.900.000 zł.  

XXIX/754/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta 
Gdańska w latach 2017-2020" 

W okresie realizacji programu wzrosło zainteresowanie mieszkańców udziałem w nim oraz wsparciem 
psychologicznym świadczonym w ramach programu. Program został pozytywnie oceniony przez respondentów w badaniu 
ewaluacyjnym przeprowadzonym w pierwszej połowie 2020 r. Tylko wieloletni charakter Programu, jego długofalowa 
realizacja, daje możliwość pozytywnych skutków demograficznych dla Miasta Gdańska w długiej perspektywie czasowej. 
w związku z tym, Rada Miasta wydłużyła czas trwania programu do 2025 roku oraz zaktualizowano: 

o założenia do programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży w ramach 
programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska, 

o założenia do programu wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego w ramach 
programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska, 

o program polityki zdrowotnej pn. „Dofinasowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2025”. 

Na realizację programu zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe do 2023 roku w wysokości 
1.720.000 zł rocznie. 

XXXI/816/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rada Miasta, dostrzegając potrzeby podmiotów leczniczych działających na terenie Gdańska, w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej 
w kwocie 1.000.000 zł na zakup środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa epidemicznego takich jak środki ochrony 
indywidualnej, namioty p/covidowe, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla: 

o COPERNICUS PL Sp. z o.o. w wysokości 500.000 zł, 
o Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku w wysokości 400.000 

zł, 
o Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. w wysokości 100.000 zł. 
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Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie i przekazanie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem. Zawarcie umowy i przekazanie środków nastąpi na przełomie i i II 
kwartału 2021 r. 

8 uchwał z zakresu geodezji 

XX/525/20 w sprawie nadania nazwy Park Ferberów 

W Gdańsku Oruni – Św. Wojciechu – Lipcach kompleksowi parkowo leśnemu położonemu po zachodniej stronie 
Traktu Św. Wojciecha nadano nazwę Park Ferberów. 

XX/526/20 w sprawie nadania nazwy Skwer im. Stefana Eleka 

W Gdańsku – Oliwie skwerowi położonemu przy Al. Grunwaldzkiej nadano nazwę Skwer im. Stefana Eleka. 

XXII/559/20 w sprawie nadania nazwy Skwer Ruchu Młodej Polski 

W Gdańsku – Śródmieściu skwerowi położonemu przy ul. Podmłyńskiej nadano nazwę Skwer Ruchu Młodej Polski. 

XXIII/610/20 w sprawie nadania nazwy ulica Władysława Raatza 

W Gdańsku – Osowej nadano nazwę Władysława Raatza ulicy położonej na zachód od ulicy Wodnika do ulicy Nowy 
Świat. 

XXIII/611/20 w sprawie nadania nazwy Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939 -1945 

W Gdańsku – Matarni rondu położonemu w pasie drogowym ulicy Słowackiego nadano nazwę Rondo Ofiar Firogi 
i Klukowa. 

XXIV/640/20 w sprawie nadania nazwy ulica Malachitowa 

W Gdańsku – Kokoszkach nadano nazwę Malachitowa ulicy położonej w rejonie ulicy Egiertowskiej. 

XXIV/641/20 w sprawie nadania nazwy ulica Borucińska 

W Gdańsku – Kokoszkach nadano nazwę Borucińska ulicy położonej na południe od ulicy Kartuskiej do ulicy 
Mamuszki. 

XXX/758/20 w sprawie nadania nazwy: Skwer im. gen. Marka Bezruczki 

W Gdańsku – Oliwie skwerowi położonemu u zbiegu ulicy Kaprów i ulicy Obrońców Westerplatte nadano nazwę 
Skwer im. gen. Marka Bezruczki. 

26 uchwał z zakresu gospodarki komunalnej 

XIX/469/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej, zmieniona uchwałą Nr XX/522/20 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Polską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 
800 m² zlokalizowanej przy ul. Elbląskiej 68b, z przeznaczeniem pod budowę stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego. 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. prowadzi prace koncepcyjne, które rozstrzygną o możliwości budowy stacji 
tankowania sprężonego gazu ziemnego we wskazanej lokalizacji. 

XX/519/20 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2020 rok, zmieniona uchwałą Nr XXIX/739/20 

Rada Miasta ustaliła jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości do 
wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład na: 

o remonty lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez 
Miasto do zarządzania, 

o rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
o remonty budynków zabytkowych i budynków objętych ochroną konserwatorską, 
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o zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta, 
o obsługę i bieżące utrzymanie szaletów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych 

stanowiących własność Miasta Gdańska, 
o utrzymanie administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości lokali mieszkalnych wynajmowanych przez 

Miasto. 
W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 9.977.407,72 zł. 

XX/520/20 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Gdańsk - Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy 
Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Gdańskie Nieruchomości" 

Rada Miasta nadała Gdańskim Nieruchomościom nowy Statut, dostosowując jego zapisy do faktycznie 
wykonywanych zadań i wymogów prawnych, w szczególności doprecyzowano przedmiot i zakres działania, jak również 
zapisy w przedmiocie uprawnień dyrektora. Ponadto Rada Miasta ustaliła, że planowany stan środków obrotowych 
działalności Gdańskich Nieruchomości na koniec roku nie może przekroczyć 1/6 rocznych planowanych na rok następny 
kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz, że termin wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Miasta nastąpi w ciągu 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego. 

XX/521/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w 2020 roku 

Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2020 roku. Programem objęto bezdomne zwierzęta przebywające w granicach administracyjnych Gdańska, w tym 
w szczególności bezdomne psy i wolno żyjące koty. Celami Programu było: 

o przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 
o zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 
o zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, 
o edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, 
o promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

Na realizację Programu w 2020 r. wydatkowano 3.671.158 zł, w tym na zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt 
3.216.652 zł, na projekty z Budżetu Obywatelskiego 404.506 zł oraz zadania z zakresu ochrony środowiska 50.000 zł. 

XXI/542/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego dotacji na organizację 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic 
administracyjnych Gdańska w wysokości 6.000.000 zł. Umowę zawierającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy 
finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto 1 kwietnia 2020 r. Województwo Pomorskie 
wykorzystało dotację zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.446.255,50 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 
553.744,50 zł zostały zwrócone. 

XXII/564/20, XXX/776/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem 
komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe 

Wobec panującej pandemii Covid-19 i wdrażania kolejnych planów pomocowych ogólnokrajowych i lokalnych 
Miasto podjęło działania mające na celu wsparcie lokalnej społeczności. Szczególny nacisk położono na wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców związane z czasowym zakazem lub ograniczeniem działalności wielu branż gospodarczych. Rada Miasta 
wyraziła zgodę na: 

o obniżenie czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych do 1 zł/mc, bez względu na powierzchnię czy 
lokalizację, 

o ogłoszenie stawek bazowych czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na kolejny rok kalendarzowy na 
dotychczas obowiązującym poziomie, bez uprzedniego badania rynku. 

 
XXIV/645/20, XXIX/741/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Gdańska 

Rada Miasta w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gdańska wprowadziła następujące zmiany: 
o wyłączono z obowiązku uprzątania błota, śniegu oraz lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
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służących do użytku publicznego, ze względu na uregulowanie tej kwestii w przepisach prawa, 
o doprecyzowano obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, 
o wyrażono zgodę na utrzymywanie pszczół na terenie Gdańska, 
o wprowadzono usługi odbierania odpadów bezpośrednio z domów mieszkańców w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o dodano zapis zakazujący wrzucania do pojemnika gorącego popiołu, 
o dodano zapis porządkujący kwestię kolorów worków przeznaczonych do zbierania odpadów tzw. 

„zielonych”. 
 
XXIV/646/20, XXIX/740/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rada Miasta wprowadziła następujące zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych: 
o limit bezpłatnie oddawanych opon do 8 szt. rocznie z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się 

w budynku usytuowanym na nieruchomości, 
o dookreśliła, że od właścicieli nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości, w części na której zamieszkują 

mieszkańcy i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, odpady z całej nieruchomości odebrane 
zostaną w każdej ilości, 

o odbieranie elektroodpadów od mieszkańców poprzez rozszerzenie katalogu odpadów odbieranych 
bezpośrednio z nieruchomości oraz wprowadzono nową formułę objazdowej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 

 

XXIV/647/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Kartuzy 
w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Kartuzy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Sektora i Gminy Kartuzy, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych 

XXVI/685/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Żukowo 
w sprawie wykonania zadania publicznego Gminy Żukowo w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Sektora Północnego i Sektora Środkowego Gminy Żukowo, w tym także frakcji odpadów 
wysortowanych z odpadów komunalnych 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zagospodarowanie przez Miasto odpadów komunalnych pochodzących z terenu 
gminy Kartuzy i gminy Żukowo oraz wskazała, że szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w porozumieniu 
międzygminnym. w związku z tym, że porozumienia dotyczą głównie zagospodarowania odpadów w budowanej na terenie 
Gdańska spalarni odpadów komunalnych, podpisanie porozumień nastąpi przed uruchomieniem spalarni. Planowany 
termin uruchomienia instalacji to rok 2023. 

XXIV/648/20 w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji w 2021 r. Europejskiego Jamboree Skautowego 
2020 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, zaplanowane w dniach 27 lipca – 6 sierpnia 2020 r. Europejskie 
Jamboree nie odbyło się. Międzynarodowe organizacje skautowe i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) zaproponowały 
przeprowadzenie Europejskiego Jamboree 2020 w Gdańsku w terminie 2-13 sierpnia 2021 r., przy zachowaniu nazwy 
i marki „Europejskie Jamboree 2020”. Przychylając się do propozycji organizatorów, Rada Miasta wyraziła gotowość Miasta 
do organizacji w 2021 r. na Wyspie Sobieszewskiej Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 oraz wyraziła wolę 
współpracy z ZHP w zorganizowaniu zlotu skautów. Ze względu na przedłużający się stan pandemii koronawirusa, 31 
grudnia 2020 r. rozwiązano porozumienie i odwołano imprezę planowaną w roku 2021. 

XXV/676/20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Ogrodowi Zoologicznemu 

W związku z likwidacją Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Radysy w województwie Warmińsko-
Mazurskim i koniecznością ratowania przebywających tam zwierząt, Rada Miasta rozszerzyła statut Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego o zapis umożliwiający przyjmowanie zwierząt od innych podmiotów świadczących opiekę nad zwierzętami 
bezdomnymi spoza terenu Gdańska, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc w Schronisku. Schronisko w Gdańsku przyjęło 
20 psów ze schroniska Radysy. 

XXIX/742/20 w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
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obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk 

XXXI/809/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdańsk 

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne akty prawa miejscowego dotyczące wyznaczenia aglomeracji zachowały moc 
obowiązywania nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Tym samym, po roku 2020 dotychczasowa uchwała Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, wyznaczająca aglomerację Gdańsk, utraciła ważność. Przeprowadzony przegląd obszaru 
i granic dotychczas obowiązującej aglomeracji wykazał konieczność zaktualizowania aglomeracji Gdańsk, głównie 
w zakresie równoważnej liczby mieszkańców obszarów nieskanalizowanych w aglomeracji oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Gdańsk, ograniczającej się do terenu Gdańska, Gdyni i Sopotu. w związku z powyższym, Rada Miasta wyraziła 
zgodę na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego 22 stycznia 2019 r. oraz zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Miastem Gdynią i Miastem Sopot dotyczącego współdziałania gmin przy wyznaczeniu aglomeracji 
Gdańsk. 26 listopada 2020 r. zawarto porozumienie z  Sopotem i Gdynią. Natomiast dotychczasowe porozumienie 
z gminami: Miasta Gdyni, Miasta Sopotu, Miasta Pruszcz Gdański, Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański i Szemud zostało 
rozwiązane w dniu 26 lutego 2021 r. Ponadto, Rada Miasta wyznaczyła aglomerację Gdańsk o równoważnej liczbie 
mieszkańców wynoszącej 610.650, wraz z oczyszczalnią ścieków "Wschód" w Gdańsku, która obejmuje teren Miasta 
Gdańska, Miasta Sopotu oraz fragment Miasta Gdyni (zabudowa ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia i Bernadowska). Projekt 
aglomeracji został uzgodniony z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Gdańsku. 

 
XXIX/743/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia "InnoBaltica" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego 

Rada Miasta zaktualizowała kwotę rekompensaty dla Spółki InnoBaltica za usługi świadczone z zakresu publicznego 
transportu zbiorowego w latach 2018-2028. Całkowita wartość zaktualizowanej maksymalnej kwoty rekompensaty 
należnej spółce od Miasta wynosi 72.014.000 zł, tj. o 7.014.000 zł więcej niż pierwotnie zakładano. Zabezpieczenie 
wskazanej kwoty było niezbędne do podpisania przez spółkę umowy z wykonawcą systemu Platformy Zintegrowanych 
Usług Mobilności i kontynuowania realizacji projektu. Jednocześnie dokonano korekty zapisów dotyczących zwrotu 
nadwyżki rekompensaty. 

XXIX/744/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu 
Pomorskiemu 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego dotacji celowej w wysokości 
4.000.000 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich 
w obszarze granic administracyjnych Miasta. Umowa o przekazywanie środków w 12 ratach miesięcznych została 
podpisana 4 stycznia 2021 r. 

XXX/777/20 w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdańska – Gdańskim Nieruchomościom samorządowemu zakładowi 
budżetowemu z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasta Gdańska, komórek, garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości – samorządowy zakład 
budżetowy, a niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

W celu wsparcia mieszkańców znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, Rada Miasta określiła zasady, sposób 
i tryb postępowania przy restrukturyzacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz przesłanki 
określające warunki spłaty zadłużenia. w ramach programu możliwe jest umorzenie należności w całości lub w części, po 
jednorazowej spłacie 40 % zadłużenia albo rozłożenie po spłacie części należności na: 

o 24 raty – gdy 60 % zadłużenia nie przekracza 10.000 zł, 
o 60 rat – gdy 60 % zadłużenia wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł, 
o 120 rat – gdy 60 % zadłużenia przekracza 50.000 zł i umorzenie pozostałej części. 

Dodatkowo, po ukończeniu edukacyjnego kursu wsparcia ekonomicznego i uregulowaniu 50 % zadłużenia, dłużnik ma 
prawo do umorzenia pozostałej części. Warunkiem restrukturyzacji jest terminowe wnoszenie opłat bieżących. Wnioski 
można składać do 30 czerwca 2022 roku. Do udzielania ulg Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta i Zastępcę, do 
którego należy gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości. Obecnie prowadzone jest postępowanie na wybór organizacji pozarządowej, która będzie realizatorem 
kursów wsparcia ekonomicznego. 
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XXXI/807/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu 
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, 
którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucającym brak spełnienia wytycznych, według 
których zwolnienie z części opłat powinno być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych, Rada Miasta zwolniła właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części wynoszącej 0,03 zł miesięcznie za każdy 1 
m2 powierzchni lokalu mieszkalnego. Uchwała weszła w życie 1 lutego 2021 r. 

XXXI/808/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Wskutek podjętej uchwały w przedmiocie wysokości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Rada Miasta przyjęła obowiązujące od 1 lutego 2021 r. nowe wzory deklaracji dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tj.: 

o o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 

o o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

o o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Ponadto w celu usunięcia wątpliwości co do dobrowolnego charakteru zgody na przystąpienie do organizowanego przez 
Miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzono przy podpisie formularza deklaracji pouczenie, iż 
złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przystąpienie do tego systemu. 

XXVI/686/20 w sprawie przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
w Gdańsku 

Rada Miasta przyjęła „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku” 
i ustaliła 64 lokalizacje stacji oraz wyznaczyła 13 lokalizacji rezerwowych. Plan uzgodniono z lokalnym operatorem Systemu 
Elektroenergetycznego Energa Operator S.A. w związku z prowadzonymi pracami projektowymi, Energa Operator 
wystąpiła o zmianę ośmiu lokalizacji na działki sąsiednie. Uchwałą Nr XXXIII/853/21 na sesji w dniu 25 lutego 2021 r., Rada 
Miasta zatwierdziła zmiany lokalizacji. 

XXVIII/716/20 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035" 

Rada Miasta przyjęła "Strategię rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035". Strategia stanowi 
uzupełnienie Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2030 oraz Programu Operacyjnego Mobilność i Transport. Celem Strategii 
jest: 

o odejście od samochodów prywatnych na rzecz aktywnych form mobilności oraz transportu publicznego, 
o zmiana w modalnym podziale zadań transportowych, 
o redukcja negatywnego oddziaływania transportu na ludzi, zdrowie i środowisko. 
o zidentyfikowano najważniejsze obszary do osiągnięcia założonych celów operacyjnych: 
o mobilność mieszkańców Gdańska z wykorzystaniem indywidualnych środków transportu, 
o infrastruktura paliw alternatywnych, 
o zadania publiczne Miasta poza Publicznym Transportem Zbiorowym, 
o usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

W celu wdrażania strategii Prezydent powołała Zespół ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Elektromobilności 
Gminy Miasta Gdańska. Zgodnie z warunkami szczególnymi umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowywany jest Raport za rok 2020. Sporządzenie strategii zostało dofinansowane 
z NFOŚiGW w wysokości 55.178 zł brutto. 
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9 uchwał z zakresu polityki gospodarczej  

XIX/466/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Arena Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Arena Gdańsk Sp. z o.o. 
w latach 2020-2022, w kwocie 9.500.000 zł, który dzieli się na 19.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość 
udziałów zostanie objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 9.500.000 zł, z podziałem na 2 etapy: w 2020 r. – 13.000 
udziałów w kwocie 6.500.000 zł, oraz w 2022 r. – 6.000 udziałów w kwocie 3.000.000 zł. 

XIX/467/20 wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy 
Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., który dzieli się na 3.430 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów 
została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 1.715.000 zł. 

XIX/468/20 wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy 
Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., który dzieli się na 20.228 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. 
Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 20.228.000 zł. 

XX/527/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. 
z o.o., który dzieli się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta 
wkładem pieniężnym w kwocie 1.000.000 zł. 

XX/528/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10-letniej dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 10–letniej dzierżawy nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Miasta o powierzchni 58.433 m2, położonej przy ul. Ku Ujściu, jako stanowiącej wkład 
niepieniężny (aport), którym pokryto 3.315 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 3.315.000 zł, 
z przeznaczeniem na objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o.o. Umowa została zawarta 30 marca 2020 r. 

XXIII/613/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o. w kwocie 975.000 zł, który dzieli się na 975 udziałów o wartości 
nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności 
niezabudowanych nieruchomości przy ul. Niecałej 9 i 11 oraz ul. Szklana Huta 4. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością 
wkładu niepieniężnego a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 300 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 

XXIV/649/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe 
Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. w kwocie 3.720.250 zł obejmując: 

o 16.950 akcji o wartości emisyjnej 200 zł każda. Akcje zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym 
w wysokości 3.390.000 zł, z czego na kapitał zakładowy weszło 847.500 zł, 

o zabudowane nieruchomości położone przy ul. Turystycznej, ul. Tęczowej i ul. Garncarskiej z czego na kapitał 
zakładowy w wysokości 2.872.750 zł. 

Nadwyżka w łącznej kwocie 11.160.750 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, w latach 2021-2022 Miasto obejmie 
akcje Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. po wartości emisyjnej w podwyższonym kapitale własnym w łącznej 
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wysokości 3.910.000 zł z przeznaczeniem nadwyżki (agio) na kapitał zapasowy Spółki. Wszystkie akcje zostaną pokryte 
wkładem pieniężnym w sposób następujący: 

o w 2021 r. – kwota 1.910.000 zł, 
o w 2022 r. – kwota 2.000.000 zł. 

 
XXV/671/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania 

Na podstawie Raportu o stanie Miasta za rok 2019 oraz debaty z udziałem mieszkańców, Rada Miasta udzieliła 
Prezydent Miasta wotum zaufania. 

XXIX/746/20 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. 
z o.o., który dzieli się na 520 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem 
pieniężnym w kwocie 260.000 zł. 

2 uchwały z zakresu kadr i organizacji  

XIX/457/20 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Gdańska 

XIX/458/20 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdańska 

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Teresę Blacharską Skarbnika Miasta Gdańska, Rada Miasta przyjęła 
rezygnację i na wniosek Prezydent Miasta powołała na to stanowisko p. Izabelę Kuś. 

22 uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami   

XIX/465/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, z miejską instytucją 
kultury Capella Gedanensis, umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Menonitów 2a, na okres 50 lat, na cele 
prowadzenia działalności kulturalnej. Umowę użytkowania nieruchomości zawarto w dniu 29 maja 2020 r. 

XX/529/20 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania 
nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przedłużenie Wyższej Szkole Bankowej do dnia 16 grudnia 2063 r. umowy 
ustanowienia odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej przy Alei Grunwaldzkiej 238 b, d. Umowę przedłużenia 
użytkowania zawarto w dniu 27 stycznia 2021 r. 

XXII/560/20 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielenia oraz wysokości 
stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
w prawo własności tych gruntów 

Rada Miasta postanowiła, że warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia jest: 
o pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy od 1 do 31 stycznia 

danego roku, 
o wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia 

informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej, nie 
później jednak niż do 31 grudnia danego roku. 

W roku 2020 przygotowano 14.158 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów w prawo własności. 

XXII/561/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, z Akademią Sztuk 
Pięknych, umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Śluza 3 oraz działki nr 182/6 o powierzchni 3.853 m2, na 
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okres do 50 lat, na cele prowadzenia działalności dydaktyczno - kulturalnej. Trwają negocjacje z Akademią Sztuk Pięknych 
odnośnie warunków umowy użytkowania. 

XXII/562/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, z miejską instytucją 
kultury - Muzeum Gdańska, umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Długi Targ 46/47, na okres 50 lat, na 
cele prowadzenia statutowej działalności kulturalnej. Umowę użytkowania zawarto w dniu 21 lipca 2020 r. 

XXIV/642/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej 
w Gdańsku Kiełpinie przeznaczonej na cele utrzymania urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości – działek położonych przy 
ul. Poziomkowej oraz przy ul. Kalinowej, zabudowanych infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, z przeznaczeniem na 
utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania 
i odprowadzania ścieków na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. W dniu 30 lipca 2020 
r. dokonano sprzedaży nieruchomości za kwotę 1.379.758,65 zł brutto. 

XXX/760/20, XXX/761/20, XXX/762/20, XXX/763/20, XXX/764/20, XXX/765/20, XXX/766/20, XXX/767/20, XXX/768/20, 
XXX/769/20, XXX/770/20, XXX/771/20, XXX/772/20, XXX/773/20, XXX/774/20, XXX/775/20 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Rada Miasta podjęła 16 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 4.324.866 zł. 

5 uchwał z zakresu ochrony środowiska   

XX/531/20, XXXI/812/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na 
zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" 

Z uwagi na rosnącą liczbę napływających w 2019 roku wniosków o dofinansowanie zmiany ogrzewania oraz brak 
środków na ich rozpatrzenie, Rada Miasta wprowadziła uregulowania przejściowe do obowiązującego regulaminu 
udzielania dotacji celowych dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2020 r. Dotacje, w maksymalnej 
wysokości 7.000 zł, są udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne lub przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, których 
właściciele wykonali już inwestycje. Zawarto 148 umów dotacyjnych na łączną kwotę 1.039.602,01 zł. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 01.04.2020 r., poz. 
1700. w związku z przedłużeniem do 31 grudnia 2023 r. obowiązywania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej w sprawie 
zasad udzielania pomocy de minimis, Rada Miasta ustaliła na 30 czerwca 2024 r. termin udzielania dotacji na zadania 
związane ochroną środowiska i gospodarkę wodną Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05.01.2021 r., poz. 47 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

XXII/563/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020 

Rada Miasta określiła sezon kąpielowy oraz liczbę i lokalizację kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic 
Gdańska w 2020 r. Organizatorem 8 kąpielisk jest Gdański Ośrodek Sportu. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 02.06.2020 r., poz. 2578. 

XXXI/810/20 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze i historyczne, Rada Miasta uznała za pomnik przyrody drzewo 
z gatunku lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 364 cm, wysokości – 20 m, wieku – 
około 151 lat, rozpiętości korony 12 m, rosnące na terenie zespołu parkowo-ogrodowego przy ul. Myśliwskiej 40. 

XXXI/811/20 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 

Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, Rada Miasta zniosła ochronę 
prawną z buka pospolitego (Fagus sylvatica), wchodzącego w skład grupowego pomnika przyrody rosnącego na terenie 
nieruchomości przy ul. Polanki 117. 
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2 uchwały z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 

XX/530/20 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku 

W związku z utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2020 r. Referatu Ekologicznego, Rada Miasta uchwaliła nowy 
regulamin Straży Miejskiej. Do zadań Referatu Ekologicznego należy egzekwowanie przestrzegania wymogów w zakresie 
utrzymania porządku i czystości oraz ochrony środowiska. Referat posiada specjalistyczne laboratorium mobilne oraz dron 
służący do obserwacji obszarów zagrożonych między innymi spalaniem odpadów. 

XXX/779/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 

Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi 
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki na 2021 rok zostały utrzymane w niezmienionej wysokości 
w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16.12.2020 r., poz. 5488. 

6 uchwał realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

XIX/473/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Rada Miasta określiła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Osoby bezdomne korzystające z pomocy w formie 
schronienia posiadające dochód, zostały zobowiązane do ponoszenia odpłatności, której wysokość jest ustalana 
procentowo od dochodu. 

XX/532/20 w sprawie przyjęcia na terenie miasta Gdańska Karty Praw Osób Bezdomnych 

Rada Miasta przyjęła do realizacji Kartę Praw Osób Bezdomnych, która określa obszary i kierunki działań zmierzające 
do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej Miasta w zakresie równego traktowania, przeciwdziałania 
dyskryminacji osób doświadczających bezdomności oraz wytycznych i rekomendacji dotyczących jej realizacji. 

XX/533/20 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym 
rodzinne domy dziecka 

Rada Miasta, mając na względzie poprawę warunków funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka, zwiększyła od 1 stycznia 2020 r. wysokość wynagrodzenia dla tych rodzin i ustaliła 
wynagrodzenie nie niższe niż: 

o 3.020 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej, 
o 3.120 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 
o 3.620 zł miesięcznie prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

 
XXII/585/20 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, zmieniona uchwałą Nr XXX/780/20 

Rada Miasta określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. w roku 2020 wydatkowano ogółem 8.664.314 zł, w ramach których 
dofinansowano: 

o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 1.062.282 zł – zrealizowano 869 
wniosków (dla 680 wnioskodawców), 

o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych na kwotę 32.000 zł (zrealizowano 22 wnioski), 
o koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 453.454 zł dla 415 uczestników (w tym 

167opiekunów), 
o likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 1.035.861 zł (zawarto 

270 umów), 
o zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 577 zł (1 wniosek), 
o zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecone organizacjom pozarządowym na kwotę 

387.411 zł (zawarto 23 umowy), 
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o działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 5.309.285 zł (w tym z budżetu Gdańska 531.977 zł), 
o koszty wyposażenia 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 220.778 zł, 
o instrumenty i usługi rynku pracy na kwotę 14.503 zł (zawarto 2 umowy), 
o rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej na kwotę 657.900 zł 

(zawarto 19 umów), 
o oprocentowanie kredytu bankowego na kwotę 22.240 zł (zawarto 4 umowy). 

 
XXIX/747/20 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, w tym chronionych 

w Gdańsku 

Jednym z elementów Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób lub rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 jest zapewnienie osobom wymagającym wsparcia, pomocy w formie pobytu 
w mieszkaniach chronionych oraz innych formach mieszkań wspomaganych. Celem pomocy jest przygotowanie osób 
w nich przebywających do samodzielnej egzystencji. w związku z tym, Rada Miasta ustaliła jednolite zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i chronionych w Gdańsku oraz obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 
tabelę opłat za pobyt w tych mieszkaniach. Opłaty są uzależnione od wysokości dochodu w stosunku do kryterium 
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 

12 uchwał realizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

XX/523/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały 
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. Tekst jednolity uchwały 
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 08.04.2020 r., poz. 1813. 

XX/524/20 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, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/717/20 

Rada Miasta ustaliła obowiązującą od 29 czerwca 2020 r. na terenie Gdańska Strefę Płatnego Parkowania 
i Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania oraz określiła: 

o obszary tych stref, 
o czas pobierania opłat, 
o opłaty jednorazowe, abonamentowe, zryczałtowane, 
o dokumenty niezbędne do otrzymania identyfikatorów wjazdu do Stref Płatnego Parkowania. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 26.03.2020 r., poz. 1605. 
Ponadto, Rada Miasta: 

o wprowadziła możliwość wydania identyfikatora N+ na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, również 
na osobę niepełnosprawną poniżej 16 roku życia i bez przypisania do pojazdu, 

o uściśliła, kiedy możliwe jest wydanie karty opłaty abonamentowej i zryczałtowanej, 
o zwiększyła do 2 limit kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca na 1 lokal w przypadku, gdy karty są wydane na 

pojazdy będące we władaniu na podstawie umów użyczenia, najmu lub leasingu, 
o wydłużyła do 14 dni okres na uiszczenie opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości. 

Zmiany do uchwały weszły w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dnia 20.10.2020 r., poz. 4285. 

XXII/555/20 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
pozbawienia ulicy Świętego Piotra kategorii drogi gminnej 

Rada Miasta wyznaczyła termin 60 dni na przedstawienie opinii Prezydenta Miasta w sprawie pozbawienia ulicy 
Świętego Piotra kategorii drogi gminnej. w związku z brakiem porozumienia pomiędzy użytkownikami działek 
przylegających do ul. Świętego Piotra, Prezydent negatywnie zaopiniował pozbawienie ul. Świętego Piotra kategorii drogi 
publicznej 
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XXII/556/20 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
nadania ulicom: gen. Władysława Andersa, Astrowej, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Lipcowej, Heleny Marusarzówny, 
Powstania Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej kategorii dróg gminnych 

XXIII/608/20 w sprawie zaliczenia ulic: gen. Władysława Andersa, Astrowej, gen. Stefana Grota-Roweckiego, 
Lipcowej, Heleny Marusarzówny, Powstania Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej do kategorii dróg 
gminnych 

W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: gen. Władysława Andersa, Astrowej, gen. Stefana Grota-
Roweckiego, Lipcowej, Heleny Marusarzówny, Powstania Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej do 
kategorii dróg gminnych. 

XXIII/614/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie 
ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Rada Miasta doprecyzowała upoważnienie Prezydent Miasta w zakresie ustalania wysokości opłat za miejsca na 
cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska, w tym cen za udostępnienie mienia komunalnego, opłat za usługi 
cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych przy pochówkach i przy przedłużeniu ważności grobów, na cmentarzach 
komunalnych. 

XXII/565/20, XXX/778/20 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 

W związku ze znacznymi trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców branży 
handlowej i gastronomicznej wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, Rada Miasta podjęła decyzję o obniżeniu do 31 
grudnia 2020 r. opłat za: 

o obiekty budowlane o charakterze handlowo-usługowym nie będące kioskami ulicznymi, 
o stoiska handlowe w formie wyjścia przed lokal na terenie Głównego Miasta, 
o ogródki gastronomiczne w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września na obszarze Śródmieścia (Główne 

Miasto, północna część Wyspy Spichrzów, ulica Szafarnia), 
o pozostałe ogródki gastronomiczne. 

Następnie, Rada Miasta przedłużyła obowiązywanie obniżonych stawek w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 
kwietnia 2021 r. w stosunku do stoisk handlowych w formie wyjścia przed lokal na terenie Głównego Miasta oraz 
pozostałych ogródków gastronomicznych. 

XXIX/735/20 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
pozbawienia fragmentu ulicy Pokładowej kategorii drogi powiatowej 

 XXXI/804/20 w sprawie pozbawienia fragmentu ulicy Pokładowej kategorii drogi powiatowej 

W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg powiatowych, Rada Miasta po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Prezydent Miasta, pozbawiła fragment ulicy Pokładowej kategorii drogi powiatowej. Fragment ul. 
Pokładowej zostanie przekazany w użytkowanie wieczyste Portowi Morskiemu Gdańsk. 

XXX/759/20 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Michałki 

Rada Miasta ustaliła przebieg ulicy Michałki drogi gminnej leżącej w granicach Gdańska. 

3 uchwały realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 

XIX/470/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 
ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną 
przez Miasto Gdańsk 

Rada Miasta wprowadziła w przepisach porządkowych obowiązujących w pojazdach transportu zbiorowego zapisy 
precyzujące zasady przewozu wózków inwalidzkich oraz rowerów. Wprowadzono zakaz przewozu rowerów elektrycznych 
oraz zakaz przewozu rowerów, hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego będących flotą systemu wypożyczalni. 
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XIX/471/20, XXIX/745/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami 
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 

Rada Miasta wprowadziła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie Gdańska i gmin ościennych 
w wysokości: 

o 3,80 zł - bilet na jeden przejazd na linie zwykłe pospieszne i nocne, 
o 4,40 zł - bilet 1-godzinny, 
o 14,00 zł - bilet 24-godzinny. 

Wprowadzono nowe ceny biletów okresowych i semestralnych oraz ustalono na 220 zł maksymalną wysokość opłaty 
dodatkowej za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu. Zrównano ceny biletu na linie nocne z ceną biletu na linie dzienne. 
Ponadto, Rada Miasta wprowadziła zmiany dotyczące: 

o sprzedaży biletów w pojazdach (nowa forma karnetu złożonego z dwóch biletów na jeden przejazd 
i jednego biletu 1-godzinnego), 

o dokumentów jakimi posługują się honorowi dawcy krwi, 
o uaktualnienia listy przystanków wyznaczających granice strefy taryfowej Miasta Gdańska, 
o uaktualnienia osób z uprawnieniami do przejazdów ulgowych, 
o uaktualnienia zapisów dotyczące wzorów legitymacji szkolnych. 

Dodatkowo Rada Miasta nadała uprawnienia do korzystania: 
o z ulgowych przejazdów - działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym 

z powodów politycznych, 
o z bezpłatnych przejazdów - posiadaczom Pruszczańskiej Karty Mieszkańca na wybranych liniach komunikacji 

miejskiej. 
Stworzono również możliwość zapisywania uprawnień do bezpłatnej komunikacji miejskiej na Gdańskiej Karcie Mieszkańca 
oraz w aplikacji mobilnej. 

1 uchwała zrealizowana przez Gdański Urząd Pracy  

XIX/472/20 w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy na lata 2020-2021. 

Rada Miasta uchwaliła Miejski Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku pracy na lata 2020-
2021. Zaplanowane w programie działania służą realizacji następujących celów szczegółowych: 

o zaspokajania potrzeb kadrowych pracodawców oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 
o aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych pozostających w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, 
o pomocy mieszkańcom w wyborze szkoły, kierunków studiów, miejsca pracy, dalszego rozwoju zawodowego, 
o - pomocy w zatrudnieniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, 
o wspieraniu pracodawców zatrudniających cudzoziemców podejmujących pracę w Gdańsku, 
o poprawy jakości obsługi klientów GUP. 

Na realizację programu przewidziano środki w wysokości 41,7 mln zł, które zapewniają: 
o Fundusz Pracy - 4,2 mln zł, 
o Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 8,0 mln zł, 
o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,0 mln zł, 
o RPO-ZIT 5.2.1 ("Zintegrowana Inwestycja w Talenty") - 5,0 mln zł, 
o RPO-ZIT 5.1.1 ("Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiatach: Miasto Gdańsk i Gdańskim") - 9,5 

mln zł, 
o PO WER 1.1.1 ("Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiatach: Miasto Gdańsk 

i Gdańskim") – 12,5 mln zł, 
o - RPO 6.1.2 („Odkryj Swój Kapitał”) – 0,5 mln zł. 
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III. 1 apel w sprawach formalnych 

z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacenia przez Miasto Gdańsk wpłat do budżetu państwa na 
rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (zwolnienie z tzw. Janosikowego) 

Rada Miasta podjęła apel, ponieważ stan epidemii COVID-19 spowodował potrzebę udzielenia pomocy gdańskim 
przedsiębiorcom oraz zmniejszenie dochodów Gdańska, co ujemnie wpłynie na realizowanie zadań Miasta. Przepisy 
przewidują dokonanie wpłat do budżetu państwa części środków z budżetu Miasta na rzecz subwencji ogólnej w części 
równoważącej (tzw. Janosikowe). Przewidywana kwota Janosikowego w latach 2020-2021 to ok. 100.000.000 zł. 

IV. 5 oświadczeń Rady Miasta 

z dnia 28.05.2020 r. podjęte z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II 

Oświadczenie Rady Miasta jest formą podziękowania Janowi Pawłowi II za jego wkład w istnienie wolnej Polski, 
obalenie komunizmu i krzewienie idei solidarności. 

z dnia 27.08.2020 r. w 40. w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 

Rada Miasta upamiętniła zryw społeczny pod szyldem Solidarności, w tym wszystkie Bohaterki i Bohaterów tamtych 
wydarzeń oraz wyraziła solidarność z Białorusią w dążeniu do niepodległości, praworządności, poszanowania zasad 
demokracji i wartości europejskich. 

z dnia 29.10.2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce związanej z protestami kobiet 

Radni Miasta wyrazili solidarność z kobietami protestującymi przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 
w obronie swoich praw, przypominając, że państwo powinno stać na straży prawa, a nie ludzkich sumień. 

z dnia 26.11.2020 r. w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-
2027 

Rada Miasta zaapelowała do miast partnerskich, przedstawicieli w Komitecie Regionów i innych instytucji Unii 
Europejskiej o wsparcie wysiłków w tworzeniu mechanizmów przekazywania środków. Ryzyko opóźnienia przyjęcia przez 
państwa Unii Europejskiej Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 jest zagrożeniem 
dla realizacji wielu gdańskich inwestycji. 

z dnia 12.12.2020 r. w sprawie działań́ na rzecz bezpiecznego poruszania się ̨po Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła poparcie dla wdrażania przemyślanych i oczekiwanych przez mieszkańców rozwiązań, które 
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gdańsku. 

V. 1 rezolucja do Prezydent Miasta Gdańska 

z dnia 30.04.2020 r. skierowana do Prezydent Miasta Gdańska 

Rada Miasta wystąpiła do Prezydent Miasta o powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej danych ze spisu 
wyborców, gdyż udostępnienie tych danych bez podstawy prawnej stanowiłoby naruszenie prawa. Prezydent Miasta nie 
przekazała danych mieszkańców Gdańska ujętych w spisie wyborców. 


