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BRMG-KPGiM-III.0012.29.2019 

 

Protokół Nr 5-2/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, które 
odbyło się 5 marca 2019 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 15.00, w sali im. Seana 
Lestera Nr 003, Nowy Ratusz, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), czyli 
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych stanowisk. 
Nieobecna Radna Elżbieta Strzelczyk 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 5 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku, zostało skierowanych do Komisji 5 projektów uchwał, 
które proponuję wprowadzić do porządku obrad: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku - druk nr 90. 

 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za – jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. uchwały, zawarty 
w druku nr 90 i będzie go rozpatrywała w punkcie 7.1. 
  
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy - druk nr 91.  

 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za – jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. uchwały, zawarty 
w druku nr 91 i będzie go rozpatrywała w punkcie 7.2. 
 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 92. 

 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za – jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. uchwały, zawarty 
w druku nr 92 i będzie go rozpatrywała w punkcie 7.3. 
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4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomość, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - druk nr 93. 

 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za – jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. uchwały, zawarty 
w druku nr 93 i będzie go rozpatrywała w punkcie 7.4. 
 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumień 

międzygminnych pomiędzy Gmina Miasta Gdańska a Gmina Kolbudy, Gminą Miejska 
Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także frakcji odpadów 
wysortowanych z odpadów komunalnych - druk nr 94. 

 
Głosowanie: 
Komisja 4 głosami za – jednogłośnie wprowadziła pod obrady projekt ww. uchwały, zawarty 
w druku nr 94 i będzie go rozpatrywała w punkcie 7.5. 
 
Komisja nie zgłosiła uwag do powyższego i 4 głosami za – jednogłośnie przyjęła 
następujący porządek posiedzenia: 
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zmiany po stronie najemcy w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego 
przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku, polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego Najemcy – Stowarzyszenie Bałtyckie Bractwo Żeglarzy 
nowego podmiotu – Stowarzyszenie Klub Morza Zejman. Pismo: 
UN/535/2018/2019/Kpi (EZD 1242543) z 31.01.2019 r.  

Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

zmiany w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Mariackiej 
6 w Gdańsku polegającej na dopisaniu po stronie najemcy nowego 
współnajemcy. Pismo: UN/884/2018/2019/Kpi (EZD 1266652) z 13.02.2019 r.  

   Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - 
Druk Nr 86 – w zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 87 - w 
zakresie działania Komisji. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 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 – Druk Nr 63. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie przejęcia 
zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie miasta Gdańska – Druk Nr 56. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie upoważnienia 
Pana Sebastiana Zomkowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku- jednostka budżetowa do załatwiania w 
imieniu Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej w zakresie transportu drogowego – Druk Nr 84. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

7.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki na 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku – druk nr 90. 

 

7.2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia na 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- druk Nr 91. 
 

7.3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- druk nr 
92. 

7.4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
komunalnymi powstałymi na nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne- druk nr 93. 

 

7.5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zawarcia 
porozumień międzygminnych pomiędzy Gmina Miasta Gdańska a Gmina 
Kolbudy, Gminą Miejska Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań 
publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, 
w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych – druk 
nr 94. 

Przedstawiają: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Niwki 3 w 
Gdańsku. Pismo WGK-II.7142.171.2017.DM/KM.  (EZD 1247016) z dnia 31.01.2019 r. 

    Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Sempołowskiej 1A w Gdańsku. Pismo WGK-II.7124.224.2018.JK (EZD 1256257) z dnia 
13.02.2019 r. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 

możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Stalowej 5 w 
Gdańsku. Pismo WGK-II.7124.69.2018.JK (EZD 1256278) z dnia 13.02.2019 r. 

   Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
 

PUNKT - 1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zmiany po stronie najemcy w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego 
przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku, polegającej na wstąpieniu w miejsce 
dotychczasowego Najemcy – Stowarzyszenie Bałtyckie Bractwo Żeglarzy nowego 
podmiotu – Stowarzyszenie Klub Morza Zejman.  
 
Pan Waldemar Rydlewski, Zastępca Dyrektora w Gdańskich Nieruchomościach 
Samorządowym Zakładzie Budżetowym   
Poinformował, że do Prezydenta wpłynął wniosek Stowarzyszenia Bałtyckie Bractwo 
Żeglarzy z siedzibą w Bramie Nizinnej przy ul. Grodza Kamienna 5 o dokonanie 
zmiany po stronie najemcy, zmiany podmiotowej. Z uwagi na obecną sytuację 
Komendanta Bractwa, nie jest on w stanie   prowadzić swojej działalności. Z tego 
Bractwa wyłoniło się nowe Stowarzyszenie, które kontynuuje działalność, dla której 
ten obiekt został przeznaczony i w związku z tym wnioskują o to, aby po stronie 
najemców nastąpiła zmiana na Stowarzyszenie Klub Morza Zejman. Pismo: 
UN/535/2018/2019/Kpi (EZD 1242543) z 31.01.2019 r. stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik   
Rozumiem, że historia się nie zamyka, dalej będzie tworzona i te same działania 
będą kontynuowane. 
 

Pan Waldemar Rydlewski, Zastępca Dyrektora w Gdańskich Nieruchomościach 
Samorządowym Zakładzie Budżetowym   
Tak, znana historia Stowarzyszenia Bałtyckie Bractwo Żeglarskie będzie kontynuowana przez 
Stowarzyszenie Klub Morza Zejman. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik   
Dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. 
 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Prezydenta Miasta 
Gdańska w sprawie zmiany po stronie najemcy w obowiązującej umowie najmu 
lokalu użytkowego przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku, polegającej na wstąpieniu 
w miejsce dotychczasowego Najemcy – Stowarzyszenie Bałtyckie Bractwo Żeglarzy 
nowego podmiotu – Stowarzyszenie Klub Morza Zejman. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Waldemara 
Rydlewskiego, Zastępcę Dyrektora Gdańskich Nieruchomości, Komisja 4 głosami za – 
jednogłośnie - Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamiany po 
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stronie najemcy lokalu użytkowego przy ul. Grodza Kamienna 5 w Gdańsku – 
polegającej na wstąpieniu w miejsce dotychczasowego Najemcy (Stowarzyszenia 
Bałtyckie Bractwo Żeglarskie) nowego podmiotu Stowarzyszenie Klub Morza Zejman. 
Opinia Nr 5-2/26/11/2019. 
 

PUNKT -2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zmiany w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Mariackiej 6 
w Gdańsku polegającej na dopisaniu po stronie najemcy nowego współnajemcy.  

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: UN/884/2018/2019/Kpi (EZD 1266652) z 13.02.2019 r. stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
 
Opinia Nr 5-2/27/12/2019 – negatywna. 
 

PUNKT -3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk 
Nr 86 – w zakresie działania Komisji. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.60.2019 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, w zakresie działania Komisji 
omówiła Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Pani Dyrektor powiedziała o modernizacji linii Tczew – Gdynia. Czy zna pani numer tej linii? 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Nr linii kolejowej Nr 9 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
To jest magistrala? 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Tak, w związku z tym brak jest możliwości uzgodnienia dokumentacji realizacji tego zadania 
przez nas. Realizacja inwestycji przez kolej nie pozwala nam dzisiaj uzgodnić naszej 
dokumentacji, w związku z tym wszystko przesuwa się w czasie. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Tzn., że tak bardzo zaawansowany jest ten proces, żeby już nie można było w niego 
zaingerować?  Skończą tak jak jest zaprojektowana. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Nie wiem, czy skończą, bo nie znam takich szczegółów, ale jest brak możliwości zakończenia 
uzgodnienia. Jest to przesunięte w czasie i w tym orku pieniędzy na to zaplanowanych nie 
wydamy.  
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Radny Cezary Śpiewak-Dowbór – członek Komisji 
Czy mamy informację, kiedy modernizacja tej magistrali kolejowej się zakończy. Czy 
faktycznie w przyszłym roku uda się wydać miejskie pieniądze na to zadanie, czy jest ryzyko, 
dalszego przesunięcia  
 
Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Nie znam szczegółów co do zakończenia tej modernizacji. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Można dopytać o to na sesji, bo będą przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych.  
Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji przeszedł do głosowania.  
 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG 
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 86 – w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 4 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 86 – w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 5-2/28/13/2019. 

 
 

PUNKT -4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – Druk Nr 87 - w zakresie 
działania Komisji. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.61.2019 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, w zakresie działania Komisji 
omówiła Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok 
– Druk Nr 87 - w zakresie działania Komisji. 
 
Głosowanie 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, Komisja 4 głosami za, 
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przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 87 – w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 5-2/29/14/2019 
 

PUNKT -5. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 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 – 
Druk Nr 63. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.37.2019 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówiła Pani Ewa Jarowicz, 
starszy inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej.  
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie 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 – Druk Nr 63. 
 
Głosowanie 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Ewę Jarowicz – 
Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 63. Opinia Nr 5-2/30/15//2019. 

 
 

PUNKT -6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie przejęcia zadań 
administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie miasta Gdańska – Druk Nr 56. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.30. 2019 
 
Z uwagi na brak osoby referującej przedmiotowy projekt uchwały nie został omówiony i 
zaopiniowany.   
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PUNKT -7. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie upoważnienia 
Pana Sebastiana Zomkowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku- jednostka budżetowa do załatwiania w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej w zakresie transportu drogowego – Druk Nr 84. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.58.2019 
 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego – pełniącego obowiązki 
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku- jednostka budżetowa do 
załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej w zakresie transportu drogowego – Druk Nr 84. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 84. Opinia Nr 5-2/31-16/2019 

 

 
PUNKT -7.1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – druk nr 90. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.64.2019 

 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki na gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – 
druk nr 90. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 90. Opinia Nr 5-2/32/17/2019. 

 
 

PUNKT -7.2. 
 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy- druk Nr 91. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.65.2019 

 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- druk Nr 91. 
 

Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 91. Opinia Nr 5-2/34/19/2019. 
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PUNKT -7.3. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- druk nr 92. 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.66.2019 

 
 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki na gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – 
druk nr 90. 
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 92. Opinia Nr 5-2/34-19/2019 
 

 
 

PUNKT -7.4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne- druk nr 93. 
 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.67.2019 

 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
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Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
komunalnymi powstałymi na nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne- druk nr 93. 
 

Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 93. Opinia Nr 5-2/35/20/2019 

 
 

PUNKT -7.5. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zawarcia 
porozumień międzygminnych pomiędzy Gmina Miasta Gdańska a Gmina Kolbudy, 
Gminą Miejska Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych 
Gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także frakcji 
odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr 94. 
Przedstawiają: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole sesji Rady Miasta Gdańska z 7 marca 
2019 r. – sprawa BRMG.0006.68.2019 

 
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem, omówił Pan Sławomir Kiszkurno 
– Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Czy teren Zakładu Utylizacyjnego w 100% leży na terenie Miasta Gdańska, czy wkracza na 
tereny gminy Kolbudy.  
 
Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Wg mojej wiedzy leży w granicach Miasta Gdańska.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i ponieważ nie było głosów w dyskusji przystąpił 
do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały RMG w 
sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gmina Miasta Gdańska 
a Gmina Kolbudy, Gminą Miejska Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań 
publicznych tych Gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w 
tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych – druk nr 94. 
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Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Sławomira 
Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 6 głosami za - 
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 94. Opinia Nr 5-2/36/12/2019. 
 
 

PUNKT -8. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Niwki 3 w 
Gdańsku.  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
WGK-II.7142.171.2017.DM/KM.  (EZD 1247016) z dnia 31.01.2019 r. stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Opinia Nr 5-2/37/22/2019 
 
 

PUNKT -9. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Sempołowskiej 1A w Gdańsku.  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo WGK-II.7124.224.2018.JK (EZD 1256257) z dnia 13.02.2019 r. stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Opinia Nr 5-2/38/23/2019 

 
PUNKT -10. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
możliwości uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Stalowej 
5 w Gdańsku.  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo WGK-II.7124.69.2018.JK (EZD 1256278) z dnia 13.02.2019 r. stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Opinia Nr 5-2/39/24/2019. 
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PUNKT -11. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
Przewodniczący Piotr Dzik  
Porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 5 
obrady Komisji – godz.  15:45. 
 
                                                                            Przewodniczący 
                                                        Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 
 
                                                                              Piotr Dzik 
 
Protokół sporządziła: 
 
Bogusława Pieklik  


