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BRMG.0012.31.2021.KSiŁP                                 

 

 

PROTOKÓŁ NR  29-4/2021 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  22 kwietnia  2021r.   
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30 za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu 
i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  
Powitał zebranych i sprawdził listę obecności. 
 

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.  
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 29 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu.   Dodał, że do punktu nie wpłynął żaden projekt uchwały. Również nie 

ma  wniosków o zmianę porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Opiniowanie projektów uchwał, jakie  wpłynęły  do Komisji po ustaleniu 
niniejszego porządku obrad. 
 

2. Rozpatrzenie  sprawozdania z  wykonania  budżetu   Miasta Gdańska za  rok 2020  
w  zakresie  działania Komisji: 

Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska  
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  - wprowadzenie. 
Wydziały - Dyrektorzy 

1) Biuro Rady Miasta Gdańska, 
2) Wydział Infrastruktury  
3) Wydział Komunikacji, 
4) Wydział Kadr i Organizacji,  
5) Biuro Prezydenta,  
6) Wydział Spraw Obywatelskich, 
7) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w 

Gdańsku.   
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3. Informacja na temat  rozwoju monitoringu wizyjnego w Gdańsku. 
 

4. Informacja dotycząca nadmiernej populacji dzików w mieście  Gdańsku. 
 
5. Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja.  
 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

 

PUNKT  1 

Opiniowanie projektów uchwał, jakie  wpłynęły  do Komisji po ustaleniu niniejszego 

porządku obrad. 

 
 Do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego nie wpłynął  żaden projekt uchwały po ustaleniu 
porządku posiedzenia. 
 

PUNKT  2 
Rozpatrzenie  sprawozdania z  wykonania  budżetu   Miasta Gdańska za  rok 2020  w  

zakresie  działania Komisji: 

Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska  

 Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  - wprowadzenie. 
 

Wydziały - Dyrektorzy 

1) Biuro Rady Miasta Gdańska, 
2) Wydział Infrastruktury  
3) Wydział Komunikacji, 
4) Wydział Kadr i Organizacji,  
5) Biuro Prezydenta,  
6) Wydział Spraw Obywatelskich, 
7) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Straż Miejska w 

Gdańsku.   
 

Pani Jolanta Ostaszewska   - Dyrektor Wydziału  Budżetu Miasta i Podatków przedstawiła  

ogólne informacje na temat wykonania budżetu Miasta Gdańska  za rok 2020.  

 

W tej części   nie było pytań ani głosów w dyskusji , w związku z tym Przewodniczący Komisji 
Bogdan Oleszek   poprosił  Dyrektorów poszczególnych Wydziałów/Biur o przedstawienie  
wykonania  budżetu za 2020r.  
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Biuro Rady Miasta Gdańska 

Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 

Referując  wykonanie budżetu  Biura za rok 2020 powiedziała, że plan na 2020r. wyniósł  

1.914.220 zł, a wykonanie 1.825.897 zł zł, co stanowi  95% planu.  Zaoszczędzono środki w 

wysokości 88.323 zł. Większość z planowanych kwot to wydatki na diety radnych Miasta oraz 

radnych jednostek pomocniczych. 306 tys. zł   przeznaczono na  działalność bieżącą Biura 

rady, między innymi obsługę prawną. Zaoszczędzono spora kwotę  z uwagi na  pandemię i 

nie było żadnych wyjazdów krajowych ani zagranicznych i nie odbyły się planowane imprezy  

jak np. Dzień Otwarty.     
 

Radny Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 
Poprosił Panią Dyrektor o informacje o kosztach ponoszonych na utrzymanie rad dzielnic. Są 
to diety, ale również są to lokale.  
 

Pani Wioletta Krewniak – p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, że diety to 504 tys. zł plan, 502 tys. zł wykonanie. Biuro Rady realizuje niewiele   
wydatków związanych z  pozostałą  działalnością, bo tylko 2 tysięcy złotych wydano na 
umowy związane z obsługa stron internetowych. Dodała, że szczegółowe zestawienie 
przekaże radnym drogą elektroniczną.   
 

Radny Romuald Plewa  - członek Komisji 
 Poprosił o symulację,  ile  kosztowałoby  budżet podniesienie diety dla wszystkich członków  
zarządów rad dzielnic 
 

Więcej pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania  budżetu  Wydziału 
Infrastruktury. 
 

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Budżet Wydziału Infrastruktury  to dochody i wydatki związane z  funkcjonowaniem  Urzędu 
Miejskiego. W 2020 r. wykonano dochody w kwocie  923.692  zł, co stanowi  107% % planu.  
Wydatki wyniosły 19.581 tys. zł, co stanowiło  prawie 95% planu.  Środki te stanowią wydatki 
na utrzymanie Urzędu, jednostek pomocniczych. Utrzymanie jednostek pomocniczych, czyli 
czynsze, opłaty eksploatacyjne  to kwota  572.466 zł. Wydatki bieżące  to również  działania  
związane z covidem takie jak zabudowy, płyny dezynfekujące, termometry, urządzenia  do 
pomiaru temperatury w budynkach Urzędu to kwota 544 tys. zł. Wydatki z otrzymanych 
dotacji  to niecałe 139 tys. zł. 
 

Radny Karol Ważny – wiceprzewodniczący Komisji     
Poprosił o lepsze  zdiagnozowanie potrzeb rad dzielnic, aby nie przesyłać im materiałów, 
których nie potrzebują.  
 

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Odpowiedział, że na koniec tego roku roześlą do wszystkich rad pismo, czego  dana rada  

potrzebuję i ile,  w ramach określonych środków przeznaczonych na tego typu zakupy. 
 

Więcej pytań  nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania  budżetu  Wydziału 
Komunikacji 
 

Pan  Grzegorz Bystry – Dyrektor  Wydziału Komunikacji 
Powiedział, że  rok 2020r. był  rokiem bardzo trudnym dla Wydziału z racji pandemii i 
stosowanego reżimu sanitarnego.  Dochody  w roku 2020r. wykonane zostały na poziomie  
96%. Z planowanych 10.655 tys. zł  wykonano  kwotę  10.216 tys. zł.  
Wydatki wykonano na  poziomie 89,5% - plan  kwotę 5.346, wykonanie  4.789 tys. zł.  
Niewykonanie wynikało z ograniczonej liczby klientów. 
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Pytań nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania  budżetu  Wydziału Kadr i 
Organizacji  
 

Pani Karolina Kucharska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 
Powiedziała, że budżet Wydziału to dochody i wydatki związane przede wszystkim z obsługą 
kadrowo - płacową, rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną  Urzędu. Dochody wykonano w wysokości 
8.402 tys. zł. objęły dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących  zadania zlecone 
gminy i powiatu,  dotacje na prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów 
Prezydenta, refundacje wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki 
nieruchomościami Skarbu oraz  wpływy w wysokości 133 tys. zł  jako rozliczenie składek ZUS 
z podatku dochodowego za lata ubiegłe. 
Wydatki w roku ubiegłym wykonano na poziomie 98% w wysokości 103.092.726 zł  
obejmowały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników  wraz z pochodnymi 
w wysokości 98 mln zł, zadania własne i zadania zlecone, wydatki na aktualizację  rejestru 
wyborców,  wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wydatki 
bieżące, wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami. Średnie 
zatrudnienie na 31 grudnia 2020r. wyniosło 1.208,22 etatu, średnia płaca 4.560 zł i jest 
trochę niższa od zakładanej. 
 

Pytań  nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania  budżetu Biura Prezydenta.  
 
 

Biuro Prezydenta 
Pan Marek Bonisławski -  Dyrektor Biura Prezydenta 
Referując wykonanie budżetu Biura Prezydenta na początku wymienił referaty wchodzące w 
skład Biura. Zaplanowane  wydatki na rok 2020 wyniosły 16.103 tys. zł  a wydatkowano kwotę 
14,5 mln zł, co stanowi 91% planu. Zadania Biura zostały w całości zrealizowane, a 
oszczędności jakie powstały wynikają z negocjacji z kontrahentami oraz zwrotem podatku 
VAT. 
Pytań  nie było w związku z tym przystąpiono do omawiania  budżetu Wydziału Spraw 

Obywatelskich.  
 

Wydział Spraw Obywatelskich 
Pan Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
Budżet Wydziału Spraw Obywatelskich to głównie wydatki. Dochody  to zaledwie kilka tysięcy 
złotych za pobrane opłaty za wydawanie zaświadczeń.  
Wydatki z kolei zaplanowano na poziomie 4.187 tys. zł, wykonanie niemal 98%, czyli ponad   
4.078 tys. zł. Główne wydatki dotyczą umowy na wysyłkę korespondencji zawartą z Pocztą 
Polską, doręczanie decyzji podatkowych oraz kwestie związane z Gdańskim Centrum 
Kontaktu, w tym między innymi usługą związaną  z rezerwacją wizyt w Urzędzie w związku 
z  pandemia i związanymi z tym obostrzeniami. Każdy umówiony klient otrzymuje SMS z 
potwierdzeniem rezerwacji wizyty. 
 
Pytań nie było, w związku z tym przystąpiono do omawiania budżetu Wydziału  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
 
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Powiedziała między innymi, że Wydział w swoim budżecie  ma w całości budżet straży 
miejskiej  i budżet  straży pożarnej. Na rok 2020 plan wyniósł 64.809 tys. zł  wykonanie na 
poziomie 95%.  
Wydział  dysponuje kwotą 2.866 tys. zł, a wykonanie na poziomie 74%. Mniejsza ilość patroli 
finansowanych przez Miasto. 
Komenda Państwowej Straży Pożarnej -  dofinansowanie miasta to 136 tys. zł. 
Ochotnicze Straże Pożarne – plan 400 tys. zł, wydatkowane zostało w 87,5%.  
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Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i pozostała działalność – plan 1.924 tys. zł, 

wykonanie na poziomie 71%.  Oszczędności spowodowane są pandemią, nie było imprez,  

zabezpieczeń, nie było  działań przeciwpowodziowych. Środki przeznaczone na remonty 

kamer nie zostały  wykorzystane, a  postanowiono wymienić  kamery na nowe. 

Wydział również ponosił wydatki  związane z karami za środowisko. 

Łączne dochody  Wydziału wraz ze strażą pożarną są na poziomie 34.292 tys. zł, wykonanie 

w 100,19%.    

Inwestycje: 
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno – wydatkowano 91.250 zł, 
Bezpieczna Kładka – monitoring Olszynka – wydatkowano 188 190 zł. 
Inne : 
Zakupy inwestycyjne, samochód  dla OSP Świbno  -  458 428 zł, 
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej    - 1 00 231 zł, 
Zwrot środków unijnych dla Partnera Projektu –Gminy Miasta Sopotu  - 100 150 zł,  
System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Miasta Gdańska – 
1 008 990 zł. 
  

Straż Miejska 
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku 
Powiedział, ze kwestie  budżetowy Straży przedstawi Główny Księgowy Straży Miejskiej w 
Gdańsku, a jeśli będą  pytania  związane z innymi tematami to chętnie na nie odpowie. 
 

Pan Patryk Punsewicz – główny księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku  
Powiedział, że wydatki Straży Miejskiej  na rok 2020 były zaplanowane w dwóch działach: 

 Straż gminna  - plan  30.428 tys. zł wydatkowano 28.417 mln zł, co stanowi  93,39 % 
planu. Główne wydatki to wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup umundurowania.  

 Gospodarka odpadami  – plan 1.210 tys. zł, wykonanie 715 tys. zł, co stanowi 59,11% 
planu. W Referacie ekologicznym jest ośmiu funkcjonariuszy.  Główne nurty wydatków 
to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a także zakupy 
inwestycyjne w kwocie 370 tys. zł zakup dwóch samochodów elektrycznych do sekcji 
odpadowej. 

 Wydatki inwestycyjne  plan 1.003 tys. zł, wydatkowano  w wysokość 99,97%. Główne 
pozycje to zakup czterech samochodów i zakup programu teleinformatycznego  
dotyczącego numeru alarmowego 986.    

Dochody w 2020r.  – plan 2.172 tys. zł, zrealizowano 1.760 tys. zł, czyli 81% planu. 
Główne pozycje dochodów to 1,6 mln zł wpływy z mandatów karnych, 36 tys. zł z tytułu 
upomnień, ze sprzedaży składników majątkowych (zużytych samochodów) 35 tys. zł i inne 
17 tys. zł. 
 

USTALENIA KOMISJI  - OPINIA: 
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym  Przewodniczący Komisji Bogdan Oleszek  poddał 
pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie  sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska  z 
wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020r.  
 

Głosowanie: 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 
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Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez:  

 Panią  Jolantę Ostaszewską -   Dyrektora Wydziału  Budżetu Miasta i Podatków 

 Panią Wiolettę Krewniak  - Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska 

 Pana Piotra Spyrę – Dyrektora Wydziału Infrastruktury 

 Pana Grzegorza Bystrego  - Dyrektora Wydziału Komunikacji  

 Panię Karolinę Kucharską – Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji 

 Pana Marka Bonisławskiego -  Dyrektora Biura Prezydenta,   

 Pana Tomasza Filipowicza – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich 

 Panią Joannę Pińską – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

 Pana Patryka Punsewicza – Głównego Księgowego Straży Miejskiej w Gdańsku    
-  4 głosami „za”, przy 2  głosach „wstrzymujących się”– pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2020 w zakresie  działania 
Komisji. Opinia 29-4/88-6/2021 . 
 
 

PUNKT  3 
Informacja na temat  rozwoju monitoringu wizyjnego w Gdańsku. 

 
Temat, w oparciu o slajdy omówiła Pani Joanna Pińska - Dyrektor  Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzenia  Kryzysowego.  Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
Powiedziała miedzy innymi, że kamer pracujących w miejskim systemie monitoringu 
wizyjnego jest 414, w tym: 

 170 kamer obrotowych, 

 244 kamer stałopozycyjnych i dookólnych. 
 
Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji podziękował za  przedstawienie tematu. 
Głosów w dyskusji ani pytań nie było. Prezentacja z ostanie przekazana członkom komisji 
droga elektroniczną. 
  

PUNKT  4 
Informacja dotycząca nadmiernej populacji dzików w mieście  Gdańsku. 
 

Temat, w oparciu o slajdy omówiła Pani Joanna Pińska - Dyrektor  Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Zapytał, jak chronić cmentarze od niszczenia ich przez dziki. Jak zniszczenia przedstawiają 
statystyki. 
 

Pani Joanna Pińska - Dyrektor  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego 
Powiedziała, że takiej informacji nie posiada. Współpracowali z GDZiZ, mieli wystawioną na 
terenie cmentarza w Oliwie, aby wyłapać lochę  i została przeniesiona w inne miejsce. Na 
cmentarzu tym są specjalne zamknięcia, ale niestety nie zawsze  osoby odwiedzające  groby 
zamykają furtki. Dodała, że od pół roku nie spotkała  dzika przy tym cmentarzu. Stamtąd 
bardzo dużo dzików zostało wywiezionych i miał miejsce odstrzał redukcyjny w tamtym 
rejonie.  Bardzo intensywny odłów robiło ZOO. 
Jeśli z kolei chodzi o pozostałe cmentarze  to nie było prośby  od GZDiZ, aby postawić tam  
klatki, czy w jakiś inny sposób z nimi współpracować w tym zakresie.  Czy  są tam szkody i 
jakie  to będzie wiedział GZDiZ. 
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Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia 
Kryzysowego 
Dodał, że nie notują jako takich zgłoszeń z terenów  cmentarzy. Najwięcej zgłoszeń 
odnotowano właśnie z Oliwy, ale  problem ten  został zlikwidowany i zgłoszeń  z tego rejonu 
nie odnotowują.  
 

Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Powiedział, że miał zgłoszenia z pierwszej połowy 2020 r., co pokrywa się z przedstawionymi 
tutaj informacjami.  Miał jednak zgłoszenia odnośnie  cmentarza garnizonowego. 
 

Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia 
Kryzysowego 
Wyjaśnił, że  w tym rejonie są dziki, które  sukcesywnie są odstrzeliwane, w tym roku już 4 
sztuki zostały odstrzelone. Te dziki się przemieszczają,  są kontrolowane watahy i na  ile 
można  to odstrzeliwane.  Dodał, że mowa jest tutaj o cmentarzu przy ul. Dąbrowskiego. 
 

Radny Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 
Powiedział, że problem dzików jest  problemem  ogólnopolskim i trochę udziału w tym mają 
organizacje ekologiczne. Zapytał, co dzieję się z mięsem zastrzelonego dzika?  
Są małe zwierzęta, które nie stanowią zagrożenia i są pożyteczne, rozjeżdżone na ulicach 
jeże. Zapytał, czy wokół terenów zadrzewionych, zielonych nie można  by przy krawężnikach 
ulicy  postawić siatki, które ogranicza przejście jeży w niekontrolowanych miejscach i 
skierować strumienie ich  przejść w inne kierunki.   
 

Pani Joanna Pińska - Dyrektor  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego 
Dzik, jako zwierzę będące własnością skarbu państwa, to każde zwierzę pozyskane jest  
odstawiane do skupu, a uzyskane z tego pieniądze przekazywane są do budżetu   wojewody 
pomorskiego. Miasto za usługę otrzymuje 5% wartości mięsa, a do skupu trzeba  jechać  30-
40 km. 
Wyjaśniła, że  zajmują się zwierzętami niebezpiecznymi dla człowieka i wyrządzają szkody. 
Temat jeży przekaże dyrektorowi  Wydziału Środowiska.  
 

Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Poprosił o przekazanie prezentacji członkom Komisji. 
Zapytał jeszcze, czy są inne cmentarze, co do których otrzymali zgłoszenie odnośnie dzików. 
 

Pan Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia 
Kryzysowego 
Odpowiedział, że  na tą chwilę nie było takich zgłoszeń, ale sprawdzi to. 
  
Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Skoro nie ma zgłoszeń, to nie jest to dzisiaj problemem, bo w minionych latach był to większy 
problem.  
 

Pani Joanna Pińska - Dyrektor  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego 
Powiedziała, że na cmentarzu Łostowice był to kiedyś duży problem, ale wybudowano tam 
odłownię, zwierzęta zostały wyłapane, naprawione płoty  i problem się znikł.   
 

Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że  naprawione płoty na cmentarzach i zamykanie furtek  uniemożliwiają  dzikom 
wejścia na cmentarz.  
 

Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Poprosił, aby odpowiednie służby  zastanowiły się nad  dobrym zabezpieczeniem zamknięcia 
furtek -  dobry mechanizm - na cmentarzu tak, aby dziki nie wchodziły na obszar  cmentarza.  
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Radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji 
Zobowiązał się do  przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem  GZDiZ   w tym temacie. 
 

Radny Romuald Plewa – członek Komisji 
Powiedział, że na następnym posiedzeniu Komisji  Dyrektora GZDiZ może powiedzieć o 
swoich spostrzeżeniach i jakie rozwiązania proponuje. 
 

Dalszych głosów w dyskusji  nie było. Przewodniczący stwierdził  wyczerpanie tematu i 
zamknął ten punkt  porządku. 
 

PUNKT  5 
Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja.  
 

Przewodniczący Komisji Bogdan Oleszek  zapoznał Komisji z pismami, jakie wpłynęły  do 
Komisji, które członkowie otrzymali drogą elektroniczną.  

 Pismo – email  z 31.03.2021r.  radnej Dzielnicy Piecki Migowo  dot. skargi na nią, oraz 
pismo członka zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek – Migowo Dom Sąsiedzki, email 
z dnia 26.03.2021r. – pisma a/a. 

 Pismo Klubu Seniora „Moreniacy” przy LWSM Morena z dnia 25.03.2021r. – dotyczące 
nagannego zachowania radnego dzielnicy. 

Komisja udzieli odpowiedzi, że  Rada Miasta nie ma możliwości  odwołania  radnego, gdyż 
nie jest to w jej kompetencji.  

 Kolejne pismo radnego Rady dzielnicy Stogi email z dnia 21.04.2021r. uzupełnienie 
do wniosku  o rozwiązanie Rady dzielnicy Stogi. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wczoraj uczestniczył w spotkaniu Pani Prezydent 
i Pani Przewodniczącej RMG z Radą Dzielnicy Stogi. Zdaniem jego spotkanie to  obnażyło do 
końca i należy zająć  stanowisko, bo  ta Rada w takim kształcie nie może działać.  Dodał, że 
po zebraniu stosownych dokumentów najprawdopodobniej na następnym posiedzeniu 
Komisja  podejmie decyzję w tej sprawie. 
 
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 listę obecności. 
 

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 

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

                                                                                     Samorządu i Ładu Publicznego 
 

                                                                                              /-/  Bogdan Oleszek 
Protokołowała:  

Bogusława Pieklik -Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  
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Miejski System
Monitoringu Wizyjnego

w Gdańsku

Ilość kamer pracujących w miejskim systemie monitoringu wizyjnego (MSMW)
wynosi obecnie: 414 w tym:

ü 170 kamer obrotowych,

ü 244 kamer stałopozycyjnych i dookólnych.

MSMW w liczbach

Załącznik nr 4
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I. W ramach zadania „Dostawa i instalacja kamer w celu modernizacji
istniejących punktów kamerowych Miejskiego Systemu Monitoringu
Wizyjnego w Gdańsku” dokonano modernizacji istniejących punktów
kamerowych Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego funkcjonującego
na terenie miasta Gdańska:

Zainstalowano 41 kamery obrotowe, 30 kamer dookólnych (360o) oraz 2
kamery stałopozycyjne;
(z dostawy z 2020 - 25 kamer obrotowych, 25 kamer dookólnych (360o) oraz
2 kamery stałopozycyjne; z dostawy 2019 roku 16 kamer obrotowych oraz 5
kamery dookólne (360o)),

Rozbudowa MSMW w 2020 r.

II. W ramach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego "Bezpieczeństwo
i monitoring dzielnicy Brzeźno" oraz "Bezpieczna kładka - monitoring"
wybudowano: 2 kamery obrotowe i 3 kamery dookólne (360o),

II. Zakupiono zestaw kamer mobilnych z przeznaczeniem na czasową instalację
(dotyczy zgromadzeń, imprez których obsługą zarządza miasto - typu Zlot
Harcerzy):

a. 4 kamery obrotowe - PTZ
b. 2 kamery stałopozycyjne

III. Zakupiono z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych urządzeń:
zestaw kamer z przeznaczeniem na wymianę egzemplarzy:

a. 10 kamer obrotowych - PTZ,
b. 2 kamery stałopozycyjne,

IV. Uruchomiono dostęp do sieci miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w
siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku, ul. Elbląska 54/60.

Rozbudowa MSMW w 2020 r.
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W 2020 roku rozpoczęto procedurę przetargową na „Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy Miejskiego
Systemu Monitoringu Wizyjnego w rejonie dzielnicy Śródmieście w Gdańsku”.
Termin wykonania projektu ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami
przewidziany jest na grudzień 2021r.

Rozbudowa MSMW w Śródmieściu będzie realizowana w oparciu o w/w projekt
w 2022r.

Kontynuacja działań w 2021 r.

Lokalizacja
25 nowych
punktów
kamerowych
w dzielnicy
Śródmieście
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1 Okopowa/Toruńska
2 Chmielna/Stągiewna
3 Bogusławskiego/Okopowa
4 Kuśnierska/Chlebnicka
5 Chmielna/Pożarnicza
6 Grobla I/Św. Ducha
7 Kozia/Piwna
8 Węglarska/Św. Ducha
9 Węglarska/Szeroka
10 Targ Drzewny/Podwale Staromiejskie
11 Pańska/Podwale Staromiejskie
12 Stolarska/Podwale Staromiejskie
13 Targ Rybny/Podwale Staromiejskie
14 Rybackie Pobrzeże/Wartka
15 Ołowianka-Kładka
16 Korzenna/Na Piaskach
17 Rajska/Heweliusza
18 Łagiewniki/Heweliusza
19 Stępkarska/Wałowa
20 Łagiewniki/Wałowa
21 Europejskie Centrum Solidarności
22 Popieuszki/Nowomiejska
23 Błędnik/Popieuszki
24 Malarzy/Popieuszki (pod wiaduktem)
25 Elektryków/Popieuszki
26 Grobla III/Straganiarska

v Realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego 2021 „MONITORING PRZY
ZBIORNIKU AUGUSTOWSKA” – inwestycja zakłada umieszczenie kamery
obrotowej mobilnej o zasięgu bezprzewodowym LTE. Kamera obejmie swoim
zasięgiem ścieżki wokół zbiornika wodnego, wybieg dla psów, street workout,
plac zabaw oraz nowe boisko z placem zabaw i linarium, które powstanie w
ramach Budżetu Obywatelskiego.

v Budowa monitoringu w okolicach tunelu pod ul. Błędnik – inwestycja swoim
zakresem obejmie między innymi opracowanie projektu lokalizacji kamer i ich
zasilania, wybudowanie kanalizacji telekomunikacyjnej i nawiązanie jej do
istniejącej kanalizacji, ułożenie kabli światłowodowych, wykonanie przyłączy
elektrycznych oraz budowę punktów kamerowych.

Plany na 2021 r.
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v Modernizacji istniejących punktów kamerowych Miejskiego Systemu
Monitoringu Wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta Gdańska
z wykorzystaniem urządzeń zakupionych w 2020 roku w ramach zadania
„Dostawa kamer i sprzętu na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu
Wizyjnego w Gdańsku”.

v Zakup kolejnych kamer na potrzeby dalszej rozbudowy i modernizacji MSMW.
(do modernizacji 35 punktów kamerowych, wybudowane w latach 2005 –
2013).

v Budowa dodatkowego łącza światłowodowego pomiędzy węzłami miejskiego
systemu monitoringu

v Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności oraz
usprawnienie pracy operatorów systemu zarządzania sygnałem wizyjnym
poprzez wykupienie aktualizacji do funkcjonującego oprogramowania BVMS
lub zakup nowego oprogramowania.

Plany na 2021 r.

WBiZK prowadzi działania inwestycyjne w zakresie systemu monitoringu zgodnie
z opracowanym „Planem 5-lenim rozbudowy systemu miejskiego monitoringu
wizyjnego na lata 2019-2023”.

W kolejnych latach plan zakłada dalszą rozbudowę:
rok 2022 – Wrzeszcz, ulice: Legionów, Kościuszki, Traugutta/Siedlicka;
rok 2023 – Aniołki, ulice: Towarowa/Trubadurów – dojście do SKM;
rok 2023 – Śródmieście, ulice: Angielska Grobla, Ogarna, Spichrzowa, Toruńska.

Zmiana przyjętego planu możliwa jest wyłącznie w sytuacji nagłego pogorszenia
stanu bezpieczeństwa wynikający z analizy służb w zakresie przestępstw
i wykroczeń, potwierdzonych przez Policję oraz Straż Miejską.

Plany rozbudowy MSMW do 2023 r.
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Dziękuję za uwagę
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Populacja dzików w Gdańsku

tel. (58) 778 60 30
fax. (58) 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

Referat Planowania Cywilnego
WBiZK UMG

tel. 58 778 60 40
email: wbizk@gdansk.gda.pl

Najważniejsze akty prawne regulujące problematykę
dzikich zwierząt na terenie miasta Gdańska

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
2. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
3. Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.
4. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Załacznik nr 5
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Wybrane działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
dotyczące obecności dzików w mieście

1. Umowy z pięcioma myśliwymi na pełnienie całodobowego dyżuru podejmowania
interwencji dot. dzików oraz umowy na odstrzał redukcyjny dzików.

2. Odstraszanie dzików przez dwóch pracowników w godzinach pracy Wydziału.
3. Zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie samochodu do przewozu dzikiej

zwierzyny (klatki, kuwety, chwytaki, środki dezynfekcji) oraz środków
pirotechnicznych do odstraszania dzików.

4. Rozstawianie ruchomej odłowni na dziki w miejscach newralgicznych bytowania
dzików.

5. Umowa z lekarzami weterynarii na wykonanie leczenia oraz eutanazji dzikich
zwierząt.

6. Udzielanie odpowiedzi, wspieranie mieszkańcom miasta w związku ze zdarzeniami
wynikającymi z zagrożeniami ze strony dzików.

Zgłoszenia do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
dotyczące dzików
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Zrealizowany odstrzał redukcyjny
na mocy decyzji Prezydent Miasta Gdańska

Dodatkowo zrealizowano decyzję Wojewody Pomorskiego na odstrzał sanitarny w wysokości 20 szt.

Postawa mieszkańców względem dzików na terenie miasta

1. 1 grupa – mieszkańcy popierający działania w kierunku redukcji populacji dzików
2. 2 grupa – mieszkańcy sprzeciwiający się działaniom wobec dzików
Mieszkańcy miasta są w tej sprawie mocno podzieleni.

Dlaczego dziki przychodzą na teren miejski?
-niezabezpieczone wiaty, wolno stojące kontenery, otwarte śmietniki
-nieogrodzone: działki, sady, ogrody, nieużytki, źle zabezpieczone posesje
-dokarmianie zwierząt (dziki wracają do miejsc, w których otrzymały pożywienie)

-zastraszanie, kierowane groźby i inwektywy w kierunku interweniujących pracowników
WBiZK, niszczenie odłowni, wypuszczanie pochwyconych dzików
-ujawnianie w czasie interwencji celowo rozsypywanego pożywienia dla dzików (warzywa,
owoce, mięso)
-aktualnie najwięcej zgłoszeńdo MCZK dotyczy terenów Oruni Górnej oraz Moreny
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Koła łowieckie na terenie Gdańska

Limit odstrzału sanitarnego 2021 (koła łowieckie)

źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii, korespondencja z 16.04.2021
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Odstrzał dzików na terenach obwodów łowieckich sąsiadujących
z obszarami zurbanizowanymi Gdańska (odstrzał planowy oraz sanitarny)

źródło: pismo od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku z 06.04.2021

Zgłoszenia, odstrzał redukcyjny, ranne i martwe dziki 2020
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Zgłoszenia, odstrzał redukcyjny, ranne i martwe dziki 2021

Wnioski i rekomendacje

1. Rok 2020 rekordowym pod względem ilości zgłoszeń dotyczących dzików do MCZK (liczba
zgłoszeńw stosunku do 2019 zwiększyła się ponad dwukrotnie)

2. Pracownicy WBiZK intensywnie realizują bieżący odstrzał redukcyjny celem utrzymania
bezpieczeństwa na terenie miasta (ponad połowa zakładanej liczby w ciągu kwartału)

3. Brak skutecznych narzędzi prawnych do egzekwowania działań przez koła łowieckie
4. Brak możliwości wywożenia dzików poza teren Gdańska w związku z ASF
5. Zwiększenie limitu odstrzału redukcyjnego i odłowu z uśmierceniem na terenie miasta
6. Akcje edukacyjne dla mieszkańców, które uświadomią im problematykę i skalę zjawiska

(zwłaszcza pod kątem zabezpieczania odpadów, niedokarmiania dzików i grodzenia posesji)
7. Zwiększenie intensywności działań
8. Zacieśnienie współpracy z kołami łowieckimi, wywiązywanie się KŁ ze swoich zadań i

sprawniej reagowały na zgłoszenia mieszkańców z terenu Gdańska
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