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PROTOKÓŁ NR 30-5/2021
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 20 maja 2021r.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie
15:30 za
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.

pośrednictwem

środków

Posiedzeniu przewodniczył Radny Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji Samorządu
i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.
Powitał zebranych i sprawdził obecnoścć.
Lp. Nazwisko i imię
Funkcja
Początek obrad
1.
Bogdan Oleszek
Przewodniczący
Obecny
2.
Karol Ważny
Wiceprzewodniczący
Obecny
3.
Waldemar Jaroszewicz
Członek Komisji
Obecny
4.
Romuald Plewa
Członek Komisji
Obecny
5.
Przemysław Ryś
Członek Komisji
Obecny
6.
Andrzej Stelmasiewicz
Członek Komisji
Obecny
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu, czyli było quorum
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1.
Lista osób zaproszonych na posiedzenie stanowi załącznik nr 2.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji.
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 30 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik nr
3 do protokołu. Dodał, że do punktu 1 wpłynął jeden projekt uchwały, tj. druk nr 937
zmieniający uchwałę Rady Miasta Gdańska 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.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Gdańska 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 - druk nr 937.
2. Omówienie stanu przygotowań Straży Miejskiej w Gdańsku do sezonu letniego
w 2021r.
3. Informacja o działalności Referatu Ekologicznego w Straży Miejskiej w
Gdańsku.
4. Podjęcie decyzji nt. działalności Rady Dzielnicy Stogi.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Głosowanie za przyjęciem w/w porządku obrad
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

za
za
za
za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-

PUNKT 1
Opiniowanie projektów uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Gdańska 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 - druk nr 937.
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
27 maja 2021r. BRMG-S.0006.98.2021.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Pan Krzysztof
Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.
Powiedział między innymi, że w związku ze zmianą przepisów prawo w ruchu drogowym –
ustawa z 30 marca 2021r., która została znowelizowana o nową klasyfikację pojazdów, tj.
hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego i wszelkimi kwestiami
związanymi z poruszaniem się tymi urządzeniami konieczne jest znowelizowanie uchwały
Rady Miasta mówiącej o ustaleniu 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. Nowelizacja polega na dodaniu trzech punktów.
Koszt odholowania- 123 zł, przechowywania – 15 zł za dobę, odstąpienie od holowania – 123
zł.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Powiedział, że wynajmowane hulajnogi elektryczne zaczynają go drażnić. Są miejsca do
ich parkowania, ale pozostawiane są w różnych miejscach, przez co stwarzają
niebezpieczeństwo dla innych użytkowników. Zapytał, czy jest możliwość zdyscyplinowania
firmy wynajmującej hulajnogi a które mogłyby brać dodatkowe opłaty za pozostawienie ich
nie w tych miejscach, w których powinny.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Dodał, że w rejonie Wrzeszcza hulajnogi porzucane są gdziekolwiek. Często zajmują
większą część chodnika, co stwarza
problem dla pieszych. Wszystkie hulajnogi są
oznakowane i można dojść do osoby, która porzuciła hulajnogę w niedozwolonym miejscu,
a firma zarządzająca powinna być zobowiązana do ich usuwania z niedozwolonej z
przestrzeni.
Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania
Kryzysowego
Odpowiedział, że jeśli chodzi o kwestię ustawiania hulajnóg to w Gdańsku zostało
wyznaczonych 230 miejsc. 140 już zostało oznakowanych, a reszta jest w trakcie
oznakowywania. Zajmuje się tym Wydział Gospodarki Komunalnej.
Z kolei firmy prowadzące dystrybucję tych hulajnóg, to odbyły się z nimi już pierwsze
spotkania. Są one świadome współpracy jak również aby dbać o porządek, dbać o hulajnogi
i ustawiać je w sposób właściwy. Jeżeli będą sytuacje, gdzie będzie zagrożenie w ruchu, to
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hulajnogi będą odholowywane a firmy są uświadamiane, że będą ponosić koszty ich
odholowania. Firmy mają prewencyjne wprowadzać u siebie formę zachęty ustawiania tych
hulajnóg w miejscach wyznaczonych lub tak, żeby nie zagrażały w ruchu w formie np.
bonusów, że wypożyczenie będzie tańsze. Natomiast wpływu na to, że jakiś chuligan
przyjdzie i przewróci i rzuci nią, to nie mamy.
Pan Leszek Walczak – komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Dodał, że te kwestie irytowały już w zeszłym roku i czekali na jakąś podstawę prawną i ona
znalazła swój wyraz we wspomnianej uchwale i będą skutecznie działać. Oprócz referatu
profilaktyki, który jest od pogadanek, to od pozostałych oczekuje się skuteczności. Firmy,
które wynajmują samochody to nie mają z tym problemu. Albo płaci właściciel albo
wskazuje osobę, której dane bardzo łatwo ustalić i pociągnąć je do odpowiedzialności.
Procedowana uchwała będąca następstwem ustawy jest fundamentem egzekwowania.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zwrócił się z prośba do Komendanta Straży Miejskiej o to, aby Komisja była poinformowana
o wszystkich działaniach jakie może Straż Miejska przeprowadzić, żeby hulajnogi nie
przeszkadzały osobom, które korzystają z chodników jako piesi i matki z dziećmi w wózkach,
bo to najbardziej utrudnia, szczególnie w rejonie centrum Wrzeszcza. Nie wie kto, ale
dobrze byłoby poinformować wynajmujące firmy żeby nie pozostawiano hulajnóg na
skrzyżowaniach, na przejściach i innych ważnych miejscach.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA:
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta
Gdańska 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 – druk nr 937
Głosowanie:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

za
za
za
za
za
za
za

Przeciw
-

Wstrzymujący się
-

Komisja po wysłuchaniu
informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Krzysztofa
Domagalskiego – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jednogłośnie
– 6 głosami za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Opinia 30-5/897/2021 znajduje się przy sprawie BRMG-S.0006.98.2021.

PUNKT 2
Omówienie stanu przygotowań Straży Miejskiej w Gdańsku do sezonu letniego w
2021r.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedział, że prezentacja przedstawia w dość ogólnym stopniu plan zabezpieczenia sezonu
letniego. Zapewnił, że wszystkie przedstawione zadania są rozbite na czynniki pierwsze a.
Prezentacja z kolei przedstawia kluczowe, zasadnicze elementy planu. Odpowie na
dodatkowe pytania.
Następnie przedstawił poniższą prezentację „Plan zabezpieczenia sezonu letniego 2021r. na
terenie Gminy Miasta Gdańska „
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Czasookres 25.06 – 29.08.2021r.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Podziękował za informacje. Dodał, że prezentację tą
wcześniej drogą elektroniczną.

członkowie Komisji

otrzymali

Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Zapytał o wakaty w Straży Miejskiej.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Powiedział, że do końca 2020 roku udało się znacznie uzupełnić zatrudnienie, ale nadal
odczuwalne jest działanie konkurencyjne policji. Robione są jednak konkursy naboru do
pracy w Straży Miejskiej – w tym odbył się już trzeci. Wakatów jest mniej niż w zeszłym
roku i przewiduje, że ilość patroli wysłanych na ulice będzie większa niż rok temu.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zapytał o szczepienia strażników - jak to wygląda.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Odpowiedział, że 70-80% jest zaszczepionych podwójna dawka, szczepieni
ozdrowieńcy i parę osób na razie nie jest przekonanych do szczepień.

będą

PUNKT 3
Informacja o działalności Referatu Ekologicznego w Straży Miejskiej w Gdańsku.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Temat omówił w oparciu o prezentację, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu.
Omawiając powyższą prezentacje powiedział między innymi, że dzięki wsparciu i
współpracy udało się utworzyć w zeszłym roku Referat Ekologiczny, który ma konkretne
efekty.
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Radny Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji
Czy mobilne laboratorium ma określone marszruty, czy również może funkcjonować w nocy
i czy jesteście w stanie określić skład wydobywającego się dymu z komina spalarni. Czy
możecie przez to powiedzieć co zostało tam spalone i czy miało być spalone. Problem ten
na dzień dzisiejszy dotyczy Nowego Portu. To nie jest kłopot samej spalarni, ale czy jest
efektywnie spalane i czy filtry, które powinny być założone są zakładane, co do czego
niektórzy mają duże wątpliwości. Jest pytanie również, czy okres trwałości, używania
filtrów nie jest za bardzo przedłużany. Czy to mobilne laboratorium jest w stanie tego
typu problemy monitorować.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
To co Pan określił „marszrutą” to jak najbardziej i dodajemy niektóre punkty. Zależy nam
na tym, aby o takich miejscach i jak działamy, jak najmniej osób wiedziało.
O wszystkich swoich wątpliwościach proszę pisać i jeśli okaże się, że z tą spalarnia jest coś
na rzeczy i nasze urządzenia będą dawały tylko ogólny obraz to dalej będziemy w kontakcie
z Wydziałem Środowiska i będziemy pogłębiać te badania. Odnotowałem sobie te dwie
lokalizacje: Nowy Port spalarnia oraz rejon cmentarza Srebrzysko poruszony tutaj na czacie.
Pan Maciej Kałas – przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Temat składowiska śmieci w rejonie cmentarza Srebrzysko na moją prośbę monitoruje
GZDiZ, który to uporządkował, ale znowu podrzucane są tam śmieci ogrodowe, jest to
wejście do lasu. Prosił o wysłanie tam patrolu.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Fotopułapki są umieszczane w sugerowanych miejscach przez mieszkańców czy jak
wskazanych tutaj. Fotopułapka jest radiowo połączona z patrolem interwencyjnym Referatu
Ekologicznego, aby można było złapać kogoś na gorącym uczynku. Referat Ekologiczny ma
również określone moce przerobowe. Fotopułapka jest to konkretne narzędzie, mamy
sukcesy i tak jak dron ma bardzo dużą siłę prewencyjnego oddziaływania.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Życzymy panu Komendantowi sukcesów w wyłapywaniu tego typu zdarzeń. Musimy też
pomagać mieszkańcom, pan Komendant musi mieć sygnały, gdzie takie zdarzenia mają
miejsce i musimy współpracować, aby Miasto nasze było czyste, a ekologia na najwyższym
poziomie.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Czy będzie można obejrzeć to mobilne laboratorium.
Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Dodał, że ta sekcja nie jest największa, ale chętnie pojawią się na różnego rodzaju
festynach i pokażą mobilne laboratorium. Propagowanie czystego środowiska, działanie,
jest niezwykle istotne. Możemy się pojawić np. na Dzień Otwarty RMG.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Podziękował komendantowi za wyczerpujące informacje nt. działań proekologicznych
Straży Miejskiej w Gdańsku.

PUNKT 4
Podjęcie decyzji nt. działalności Rady Dzielnicy Stogi
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że zastanawiał się, czy tego punktu nie zdjąć z dzisiejszego porządku obrad,
gdyż otrzymywał informacje, aby dać jeszcze trochę czasu Radzie Dzielnicy Stogi na

10
przemyślenia i podjęcie działalności. Zaproponował pozostawić ten punkt bez jego
dalszego omawiania, bo na ten temat zostało już wszystko powiedziane. Komisja
parokrotnie na swoich posiedzenia rozmawiała na ten temat. Komisja wróci do tematu
później.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Dodał, że można rzeczywiście odsunąć to trochę w czasie, bo narosło wokół tego tematu
trochę emocji. Może po jakimś czasie te emocje opadną i po wakacjach wrócić do tematu.
Nie jest zwolennikiem takiego załatwiania problemów rad dzielnic, to są ludzkie sprawy i
czas czasami leczy rany.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Dobrze byłoby sobie dać trochę czasu i może te emocje zostaną odłożone na bok i zacznie
się cos dać. Jeśli nie, to wrócimy do tego tematu.

PUNKT 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Bogdan Oleszek - przewodniczący Komisji
Powiedział, że radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący tej Komisji oraz Przewodniczący
doraźnej Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych przesłał Komisji pismo oraz projekt
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdańska. Przekazał mu głos w tej sprawie.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Pozwoliłem sobie przesłać propozycję dotyczącą zmiany w Statucie Miasta Gdańska. Wiem,
że jest to duży temat, ale jednym z punktów planu pracy Komisji doraźnej była analiza
możliwości zmian w strukturze terytorialnej Miasta, zwłaszcza zmiana granic, chociaż różne
tematy się pod tym kryją i nie wiem, czy aż tak daleko byśmy chcieli pójść, ale były głosy
aby niektóre dzielnice podzielić albo połączyć w zależności od koncepcji. Natomiast wszelkie
tego typu ruchy, nawet jeżeli miałaby to być drobna korekta granic wymagają
najprawdopodobniej zmiany Statutu Miasta. Chodzi o to, że nasz Statut nie przewiduje
aktualnie takiej możliwości zmiany granic dzielnic, i gdyśmy chcieli dokonać nawet drobnej
korekty to musiałoby to zostać przeprowadzone w taki sposób, że trzeba byłoby zlikwidować
rady dzielnic np. dwie zainteresowane a następnie na nowo je powołać i zaczęłyby one
funkcjonować dopiero od nowej kadencji, co oczywiście byłoby dosyć dużym utrudnieniem
dla tych organów. W związku z tym jest inicjatywa, żeby dokonać zmiany Statutu Miasta
w tym zakresie. Nie jest to jednak tak jednoznacznie określone w przepisach prawa, bo
ustawa na ten temat się nie wypowiada, natomiast warto mieć na względzie, że wszelkie
zmiany Statutów Miast powyżej 300 tys. mieszkańców, to ich projekty są uzgadnianie przez
Prezesa Rady Ministrów. Dlatego wydaje się, że dosyć rozsądnym jest podjęcie takiej
uchwały w przedmiocie przyjęcia projektu zmian w Statucie Miasta Gdańska. Aktualnie w
naszym Statucie nie ma jednoznacznych zapisów dopuszczających zmiany granic, a
wszystkie kwestie związane z granicami, tworzeniem, łączeniem, dzieleniem, znoszeniem
jednostek pomocniczych muszą być uregulowane w Statucie Miasta.
Na razie jest to wstępna dyskusja na ten temat, będzie to jeszcze analizowane na klubach.
Taka jest propozycja z naszej strony i prosi o pozytywne przyjęcie tego tematu, bo wydaje
się on nie kontrowersyjny. Kontrowersyjne mogą być późniejsze zmiany granic, ale żeby
wogóle na ten temat rozmawiać i stworzyć sobie do tego podstawę, to taka uchwała jest
niezbędna.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Czy są zgłoszenia zmiany granic jednostek pomocniczych. Czy jest ich sporo, czy raczej są
to pojedyncze rzeczy.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jest kilka aspektów. Od samego początku na ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniach
Komisji doraźnej, ale celowo wzięliśmy tą kwestię na sam koniec bo pierwszym etapem
miała być analiza ustroju, potem przygotowanie projektu statutu a teraz na koniec chcemy
porozmawiać na temat granic. Nie chcemy opierać się tylko na naszych przekonaniach czy
zgłoszeniach wybranych radnych dzielnic, tylko ma być przeprowadzona analiza. Parokrotnie
mówiłem o projekcie, który będzie finansowany przez Komisję Europejską i realizowany
wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Analiza ta ma też pokazać, gdzie ze względu na
obiektywne czynniki, takie zmiany byłyby potrzebne.
Odpowiadając na pytanie, to było kilka takich zgłoszeń. Między innymi pamiętam temat
Oruni, Garnizonu we Wrzeszczu, Piecki Migowo. Jest na pewno kilka takich tematów, które
parokrotnie były przedstawiane. Były również głosy dalej idąca a dotyczące zmniejszenia
wielkości dzielnic - czyli de facto podziału, co w poprzedniej kadencji miało miejsce na
Chełmie, wydzielona została Orunia Górna. Były również odwrotne głosy, że niektóre
dzielnice są zbyt małe i trzeba je powiększyć. Nie mamy gotowego pomysłu , ale wydaje
się, że nawet gdybyśmy takie niewielkie korekty granic zdrowo rozsądkowo przeprowadzili
to musimy zacząć najpierw tym problem zająć od podstawy prawnej. Stąd taka inicjatywa.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Rozumiem, że radny Ważny tym głosem rozpoczyna dyskusje na ten temat i nie wchodzimy
w konkretne rozwiązania i konkretna uchwałę, tylko zaczynamy dyskusję w jaki sposób ma
być zmieniony Statut Miasta i ewentualnie rozmowy z radami dzielnic, których te zmiany
terytorialne miały by być wprowadzone. Jak rozumiem, jest to początek rozmów na ten
temat.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Jeżeli chodzi o same rozmowy o konkretnych zmianach granic, to jak najbardziej jest to
absolutnie początek, a w zasadzie jeszcze przed początkiem, bo dla nas ważne jest abyśmy
mieli też na stole w miarę możliwości naukowe, obiektywne analizy przeprowadzone przez
zewnętrznych ekspertów, a temu ma służyć ten projekt o którym wcześniej mówiłem.
Dopiero wtedy chcielibyśmy rozmawiać na temat konkretnych propozycji, a kilka już w toku
posiedzeń Komisji padało. Natomiast dzisiaj jest propozycja konkretnego projektu uchwały,
która mogłaby być przyjęta na najbliższej czy kolejnej sesji w zależności od ustaleń na
Komisji czy ustaleń między Klubami. Projekt ten jest dosyć prosty i w całości nawiązuje do
rozwiązań, które są dzisiaj w Statucie Miasta przedstawione w kontekście łączenia i
dzielenia dzielnic. Jest tam procedura wskazana na konieczność przeprowadzenia
konsultacji, jest możliwość zgłoszenia takiej propozycji przez dwie rady dzielnic, również
przez 20% mieszkańców posiadające prawo wyboru do rady dzielnicy. Są to działania już
utrwalone w naszym Statucie, ale oczywiście możemy dyskutować na temat konkretów.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Czy sugerujesz, abyśmy dzisiaj przyjęli ten projekt uchwały.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Nie. Wiem, że jest to temat trochę ponad partyjny i warto byłoby, aby nie budził on
politycznych kontrowersji i dlatego sądzę, że Kluby powinny się na ten temat wypowiedziećczy są w stanie zaakceptować tą procedurę w Statucie Miasta i mogłoby to stanąć na tej
sesji, czy wymagałoby to dłuższych dyskusji, ale tego nie chce tutaj przesądzać.
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Statut to jest bardzo poważny problem i wprowadzanie go pod obrady sesji na
„osiemnaście” głosów chyba nie powinno mieć miejsca. Może na początek należałoby to
puścić na Kluby i potrzebna byłaby również opinia radcy prawnego, aby potem nie było
zbędnej dyskusji.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Oczywiście, ja nie mam z tym żadnego problemu i myślę, że mecenasa przygotuje pozytywną
opinię, bo wspólnie na ten temat dyskutowaliśmy.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Myślę, że uzgodnienia między klubowe powinny być. Ja co do łączenia czy dzielenia dzielnic
nie mam żadnych zastrzeżeń, ale mam tylko jeden postulat, żeby to nie były tylko naukowe
opracowania i jakieś planistyczne argumenty miały miejsce, tylko, żeby nie wprowadzić
przypadkiem jakiegoś zatargu między dzielnicami ludźmi. Jest to bardzo delikatna materia.
Takim przykładem może być podział Stogów i Przeróbki.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Chciałbym przychylić się do ostrożnościowej opinii radnego Jaroszewicza, że jest to puszka
Pandory i to co się działo 20 lat temu to był drobiazg w porównaniu z tym, co działoby się
dzisiaj przy tak ożywionych mediach społecznościowych. Dlatego musimy się wykazywać
naprawdę ogromnym spokojem, ogromna rozwagą i nawet jeżeli doprowadzilibyśmy do
zmiany Statutu Miasta , który da nam narzędzia prawne do tych zmian, to ja i tak bym
optował praktycznie za jednym rozwiązaniem – jeżeli jest granica między dwiema
dzielnicami, to bym wymagał od jednej i drugiej rady dzielnicy, żeby one przeprowadziły
negocjacje i się dogadały, i wystąpiły wspólnie z propozycją. Wtedy my możemy się pod
tym podpisać wiedząc, że nie zostaniemy oprotestowani. Żadnego pośpiechu, musimy być
bardzo ostrożni, dlatego również jako Komisja nie powinniśmy wyrażać naszej opinii dopóty,
dopóki nasi szefowie Klubów się nie dogadają z jednej strony, a z drugiej strony nie będzie
dostatecznie jednoznacznych opinii prawnych .
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Na pewno musimy zachować taką kolejność, bo przy zmianie Statutu wymagana jest jakaś
kolejność.
Rozumiem radnego Ważnego, bo projekt zmiany Statutu musi iść do uzgodnienia Prezesa
Rady Ministrów, który ma na to określony czas i cała procedura - do uchwalenia zmian w
Statucie, zajmie co najmniej pół roku.
Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
To musi być dobrze przygotowany i do obrony projekt zmian, zanim Rada Miasta wystąpi z
taką inicjatywą.
Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Zgadzam się, że w powolnym tempie powinniśmy to procedować. Jest jedna graniczna data,
tj. rozpoczęcie nowej kadencji RMG. Z obecnych naszych przepisów wynika, że wszelkie
tego typu zmiany wchodzą z nową kadencją i jeżeli chcielibyśmy to przeprowadzić to
musimy to zrobić jeszcze w tej kadencji. To o czym mówimy to jest tylko instrumentarium,
i nad tym trzeba się pochylić. Dlatego rozpoczynamy tą dyskusję od strony formalnej.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Może trzeba ten „zaczyn” przedstawić na Kluby i niech to przedyskutują. Komisja doraźna,
której przewodniczy radny Ważny będzie czynnikiem opiniotwórczym. Wszystko to, co
tutaj powiedziano trzeba wykorzystać, aby zrobić to z pełną jasnością dla wszystkich.
Dajemy to na Kluby.
Ustalono, że Komisja doraźna wystąpi o stanowiska do Klubów.
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Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji
Ok. Skieruję to do Klubów.



Korespondencja:
Pismo radnego dzielnicy Krzysztofa Dąbrowskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. –
wniosek o rozwiązanie Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec.

Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Stwierdził, że w piśmie tym są dziesiątki uwag -w mniemaniu autora- nieprawidłowości w
działaniu tej rady dzielnicy. Zastanawia się, jak do tego tematu Komisja powinna podejść.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że przede wszystkim należy poprosić o opinię prawną – jak to wygląda od strony
prawa.
Radny Romuald Plewa – członek Komisji
Zauważył, że nadal pozostanie dziesiątki punktów będących problemem w tej dzielnicy. Jaką
Komisja widzi pomoc, aby dzielnica ta sprawnie funkcjonowała.
Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zdaniem jego, należałoby poprosić Radnych Miasta z tego okręgu żeby się temu przyjrzeli.
Taka ilość zarzutów może świadczyć o dwóch rzeczach a mianowicie, że tam się nic nie
dzieje a Pan Dąbrowski spisuje tylko wszystkie nieprawidłowości i nie uczestniczy w tym
wszystkim, albo po prostu nie rozmawiają ze sobą, bo nie rozumie, aby przez dwa lata można
by znaleźć tyle uwag, zamiast wyjaśniać i regulować je na bieżąco. Myślę, że tam też
jakieś emocje zagrały.
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji
Powiedział, że może to jest dobry kierunek, aby radni miejscy się temu przyjrzeli. Również
można by wystąpić do Przewodniczącego Dzielnicy i Zarządu aby ustosunkowali się do tych
zarzutów.
Zaproponował, aby radnym z tego okręgu pismo to przesłać po uzyskaniu opinii i stanowiska
przewodniczącego rady dzielnicy i zarządu dzielnicy.
Komisja przychyliła się do takiego dalszego postępowania.


Pismo zastępcy przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk
Południe z dnia 28 kwietnia 2021ri i z dnia 11.05.2021r. (email) dot.
nieprawidłowego zwołania posiedzenia Zarządu Dzielnicy w dniu 28 kwietnia
2021r.

Komisja ustaliła, że wystąpi do Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk
Południe o ustosunkowanie się do treści zawartej w tym piśmie. Komisja uważa również, że
rady dzielnic swoje sprawy personalne powinny rozwiązywać sami. Jeśli chcą być ogniwem
samorządu i w jakiś sposób samodzielni to również niech rozwiązują problemy ludzkie.
Więcej głosów w dyskusji nie było i ze strony członków Komisji nie wzniesiono innych spraw,
w związku z tym Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad. Na
zakończenie sprawdził obecność.
Lp.
1.
2.

Nazwisko i imię
Bogdan Oleszek
Karol Ważny

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Początek obrad
Obecny
Obecny
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3.
4.
5.
6.

Waldemar Jaroszewicz
Romuald Plewa
Przemysław Ryś
Andrzej Stelmasiewicz

Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Obecny
Obecny
Obecny
Obecny

Podziękował za udział i zamknął posiedzenie – godz. 17:30.

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
/-/
Protokołowała:
Bogusława Pieklik -Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

22.06.2021
Załącznik nr 4

REFERAT EKOLOGICZNY
STRAZY MIEJSKIEJ
W GDAŃSKU

Od 01.04.2020 roku w drodze uchwały w strukturze Straży Miejskiej
pojawił się Referat Ekologiczny w składzie:
• Sekcja Ochrony Środowiska
• Sekcja Kontroli Odpadów
• 18 strażników
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SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przy współpracy z jednostkami
i komórkami organizacyjnymi miasta (WŚ) oraz innymi podmiotami
odpowiedzialnymi i działającymi w omawianym obszarze,
a w szczególności:
- kontrole spalenia odpadów,
- pobierania próbek popiołów do badań,
- kontrole odprowadzanie ścieków,
- lokalizowanie miejsc nagminnie zaśmiecanych.

SEKCJA KONTROLI ODPADÓW
Współpracuje z Wydziałem Gospodarki Komunalnej podczas realizacji
zadań związanych z kompleksową kontrolą gospodarki odpadami
komunalnymi.
Egzekwuje od właścicieli nieruchomości z wywiązywania się z
obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikającego z prawa
miejscowego oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
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WYPOSAŻENIE REFERATU
• 5 fotopułapek
• 1 dron
• 2 przenośne mierniki jakości powietrza (pyłomierze)
• 2 wilgotnościomierze drewna (biomasy)
• 3 radiowozy (2 pojazdy elektryczne, 1 pojazd spalinowy)
• 1 pojazd specjalny – tzw. Laboratorium mobilne (pojazd spalinowy)

Fotopułapki
• Urządzenia montowane w miejscach
nagminnie zaśmiecanych.

Drony
• Urządzenie pozwalające na kontrole
terenów pod kątem zanieczyszczeń ,
głównie terenów trudnodostępnych .
Dodatkowo wykorzystywany do ogródków
działkowych i spalania odpadów zielonych
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Miernik stężenia pyłu zawieszonego
PM10, PM 2,5
Służy do pomiaru pyłów zawieszonych
w kotłowniach

Wilgotnościomierz HIT-3
Jest elektronicznym przyrządem do
pomiaru wilgotności drewna.
Wykorzystywany do pomiaru
wilgotności (biomasy) drewna zgodnie
z wskaźnikami ustawy antysmogowej

Pojazdy RE
• Radiowozy elektryczne

• Laboratorium Mobilne
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Pojazd – laboratorium mobilne
- system informatyczny z dostępem niezbędnych danych potrzebnych
podczas interwencji, daje możliwość zapisu i obróbki wyników
pomiarów oraz rejestracji obrazu (dane zanieczyszczonego
powietrza, dane zanieczyszczonej wody),
- Sprzęt pomiarowo-kontrolny obejmujący
- zestaw monitora pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5, PM1),
- przenośny detektor wielogazowy (odczyt gazów: siarkowodór, tlenek azotu,
tlenek węgla, lotne związki chemiczne)
- Analizator zanieczyszczeń wody (pH, zawartość tlenu, temperatura)
- Zestaw do analizy wody (azot amonowy – może świadczyć o
zanieczyszczeniu wody ściekami)
- Wytwornica dymu, agregat, kamera zewnętrzna obrotowa

Monitor pyłu zawieszonego
Przenośny fotometr do pomiaru
jakości wody
Przenośny detektor wielogazowy
Zadymiarza do sprawdzania
szczelności zbiorników

5

22.06.2021

EFEKTY DZIAŁAŃ

SEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
• 858 kontroli instalacji służących do spalania paliw stałych
• 181 MK – 25.010 zł (art. 191 Ustawy o odpadach)
• 52 pouczenia
• 7 wniosków do sadu
• 15 MKK – 630 zł (od 01.01.21 – uchwała antysmogowa/
zbyt wilgotna biomasa)
• 14 pouczeń
• Pobrano 60 próbek popiołu do analizy składu chemicznego
• 46 przypadków spalania odpadów, 45 MK x 500 zł i 1 wniosek
do sądu
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• Przeprowadzono 34 pomiary jakości powietrza za pomocą mobilnego
laboratorium. Otrzymane wyniki powietrza nie budzą zastrzeżeń
i mieszczą się w przyjętych normach.
• Przeprowadzono 15 kontroli kompleksowych warsztatów
samochodowych pod katem pozbywania się odpadów nieobjętych
gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
(przepracowane oleje, opony, akumulatory, plastiki samochodowe)

SEKCJA KONTROLI ODPADÓW 839 kontroli gospodarki odpadami
211 MK – 17.630 zł
146 pouczono
9 wniosków do sadu
dzięki działaniom strażników do systemu włączono 134 kolejnych posesji a ich
właściciele złożyli stosowne deklaracje
• 35 kontrole kompostowników oraz ich zgodności z deklaracjami
• Dzięki działaniem sekcji WKG naliczyła 613.975 zł zaległych opłat.
•
•
•
•
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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