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BRMG.0012.51.2021.KSiŁP                                 

 

 

 

PROTOKÓŁ NR  31-6/2021 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  17 czerwca  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 obecność. 

 

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 31 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 wpłynęły trzy projekty uchwał i  

proponuje omówić  je w  następującej kolejności: 

1.1 – druk nr 989 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na 

działania statutowe jednostek  pomocniczych Miasta Gdańska , 

1.2 druk nr 987  zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

1.3 druk nr  988   zmieniający uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 

na 2021 rok, 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

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

niniejszego porządku obrad. 
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1.1. w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe 

jednostek  pomocniczych Miasta Gdańska , druk nr 989 

1.2. zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

druk nr 987   

 

Przedstawiają: przedstawiciele wnioskodawcy  

 

1.3. zmieniający uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok,  

druk nr  988    

 

Przedstawiają: przedstawiciele wnioskodawcy  

 

2. Omówienie  Raportu o stanie Miasta Gdańska  za 2020 rok  w zakresie działania 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego  i zaopiniowanie  projektu uchwały  

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 

959. 

Przedstawiają: Przedstawiciele  Prezydenta Miasta Gdańska  

 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu 

Miasta Gdańska. 

 

Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego 

 

4. 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 

PUNKT 1.1 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków 

finansowych na działania statutowe jednostek  pomocniczych Miasta Gdańska (druk 

989); 

 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska z dnia 

25 czerwca 2021 roku. 
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Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Wioletta 

Krewniak, Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska. 

 
Radny Romuald Plewa  - członek Komisji 

Zapytał czy są to środki z minionego roku. 

Wioletta Krewniak, Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska 

Odpowiedziała, że są to środki zaoszczędzone przez Rady Dzielnic 

 

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 - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Jolantę 

Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, jednogłośnie – 6  głosami 

za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  Opinia Nr 31-6/90-8/2021 

znajduje się przy sprawie BRMG.0006.150.2021. 

 

PUNKT 1.2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej (druk 987); 

 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska z dnia 

25 czerwca 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta 
Ostaszewska  –  Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.  
 
Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji 
Spytał co to są urządzenia AED, których zakup przewidziano do szkół. 

 

Jolanta Ostaszewska  –  Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Opowiedziała, że są to defibrylatory. 
 

Głosowanie  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 
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3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Jolantę 

Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, jednogłośnie – 6  głosami 

za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  Opinia Nr 31-6/91-9/2021 

znajduje się przy sprawie BRMG.0006.148.2021 
 

PUNKT 1.3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2021 rok (druk 988); 

 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska z dnia 

25 czerwca 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta 
Ostaszewska  –  Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.  
 

 

Głosowanie  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa  - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Jolantę 

Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, – 5  głosami za i 1 głosem 

wstrzymującym - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.   

Opinia Nr 31-6/92-10/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.149.2021. 

 

 

 

PUNKT 2 
 

Omówienie  Raportu o stanie Miasta Gdańska  za 2020 rok  w zakresie działania Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego  i zaopiniowanie  projektu uchwały  w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959. 
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Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Robert Wójcik – 

Wydział Polityki Gospodarczej. 

 

Głosowanie  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz  - Wstrzymał się- 

4. Romuald Plewa  - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz - - - 

 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Jolantę 

Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Miasta, – 3  głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 31-6/93-11/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.120. 2021.  

 

       

     PUNKT 3 
 

Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta 

Gdańska. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Karol Ważny, 

radny Miasta Gdańska 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Stwierdził, że zmiany granic powinny być wprowadzane na wniosek sąsiadujących ze sobą 

rad dzielnic. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Przypomniał, że na obecnym etapie nie ma mowy jeszcze o granicach, a jedynie o otwarciu 

pewnej furtki. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Powiedział, że przecież ta uchwała już precyzuje zapisy. 

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Powiedział, że rozumie obawy jednak dodał, że propozycja ta nie odbiega od tego co 

obecnie jest w Statucie.  
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Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Powiedział, że oczywiście nie ma wątpliwości, że jakakolwiek zmiana granic dzielnic musi 

odbywać się za zgodą dzielnic. 

 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Zwrócił się z pytaniem do B. Oleszka czy został już uporządkowany problem związany 

z tym że powstały budynki i granica dzielnicy przebiegała przez te budynki. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Odpowiedział, że chyba nie zostało to jeszcze uporządkowane. Spytał o co konkretnie 

chodzi. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Powiedział, że granica przebiegała na rzucie budynku i chodziło o to aby przyporządkować 

go do konkretnej rady dzielnicy. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że nie można tego rozstrzygać w dniu dzisiejszym. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Zgodził się z tym. Powiedział jednak, że ewentualne zmiany granic dzielnic są zawsze 

tematem bardzo drażliwym i zanim zostaną podjęte jakieś kroki powinno się zwrócić o 

opinię dzielnic, których to dotyczy.  

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Odniósł się do sprawy poruszonej przez radnego R. Plewę dotyczącej budynku w dzielnicy 

Piecki – Migowo. Powiedział, że w takiej sytuacji przy dzisiejszym Statucie byłoby to 

bardziej skomplikowane. Dlatego nowy mechanizm zmiany granic byłby przydatny. 

Powiedział ,że w ramach prac komisji doraźnej pojawiały się różne sugestie dot. Zmiany 

granic czy to dotyczące Potoku Oruńskiego czy Garnizonu natomiast na tym etapie 

niczego nie rozstrzygamy. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Powiedział, że wie o tym że Strzyża chętnie przyjęłaby Garnizon ale najlepiej żeby 

wypowiedziały się zainteresowane rady dzielnic. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Wyraził obawę, że w takiej sytuacji może dojść do konfliktu. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Dodał, że jest taka możliwość dlatego ważne jest aby wszystkie opinie rad dzielnic były na 

piśmie. Zawsze można zaniechać decyzji o zmianie granic. 
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Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Powiedział, że w tej sprawie zawsze musi być zgoda zainteresowanych dzielnic. Dodał, że 

dziś nie warto tego tematu rozwijać. Dopiero kiedy będą konkretne sugestie co do rad 

dzielnic. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Zasugerował, żeby w tej konkretnej sprawie budynku wybudowanego na granicach 

różnych dzielnic wypowiedziały się na piśmie zainteresowane rady tych dzielnic. 

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Spytał radnego Plewę,  w którym momencie miałoby takie pismo powstać. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Odpowiedział, że chodzi mu o to żeby na etapie kiedy  wpływa do komisji sprawa zmiany 

granic możny było wymusić od rady dzielnic stanowisko na piśmie. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Podtrzymał opinię, że inicjatorem zmiany granic powinny być rady dzielnic. Uchroniłoby 

to Radę Miasta przed wplątaniem w konflikt. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Zgodził się z przedmówcą. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że musi być nad tym jakiś nadzór Rady Miasta, aby uniknąć chaosu.  

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Powiedział, że oczywiście nie może być to bez udziału Rady. Natomiast dobrze byłoby mieć 

na piśmie opinie zainteresowanych dzielnic. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Powiedział, że tutaj pojawia się problem bo pojęcie „konsultacje” jest różnie rozumiane i 

interpretowane. Powinny być to uchwały podjęte przez konkretne rady dzielnic. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 

Zgodził się z W. Jaroszewiczem i R. Plewą, że wniosek o zmianę granic powinien zawierać 

pisemne opinie wszystkich zainteresowanych dzielnic.  

 

Romuald Plewa – członek Komisji 

Powiedział, że nawet gdyby wnioskodawcą będzie inny podmiot  takie wnioski muszą 

zawierać pisemne stanowisko dzielnic. 
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Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 

Stwierdził, że wnioski bez uchwał zainteresowanych dzielnic nie powinny być w ogóle 

rozpatrywane.  

  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Powiedział, że jest to temat – rzeka i w przeszłości były już takie wnioski. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Zaapelował aby nie kontynuować w dniu dzisiejszym tego tematu. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Podkreślił, że najważniejsze z punkty widzenia Komisji jest to aby w formie uchwały 

wypowiedziały się obie rady zainteresowanych dzielnic. 

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Odniósł się do tematu procedury. Powiedział, że chciałby zaproponować na następnym 

posiedzeniu jakąś modyfikację projektu. Poprosił o doprecyzowanie, czy wniosek będzie 

procedowany jeśli jest pozytywna obu rad dzielnic czy też jednej. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji 

Powiedział, że jego zdaniem zamiast konsultacji powinny być opinie rad dzielnic w formie 

uchwały.  Rada nie musi się na to zgodzić. Natomiast pozwoli to uniknąć awantury. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 

Dodał, że to, że taki wniosek wpłynie będzie dopiero początkiem bo muszą się jeszcze 

wypowiedzieć wydziały UM jak np. Wydział Geodezji. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Powiedział, że powinien zostać zapis o konsultacjach i podjęciu pozytywnej opinii w formie 

uchwały.  

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Powiedział, że w związku z tym przygotuje projekt uchwały z zaproponowanymi zmianami. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Poprosił aby również umieścić zapis o tym, że wszystkie zmiany granic musimy 

uwzględniać odnośnie liczby mieszkańców. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji 

Powiedział, że to jest już dalsza procedura. 

 

Romuald Plewa – członek komisji 

Powiedział, że jest to ważne ponieważ w zależności od liczby mieszkańców tworzy się radę 

dzielnicy 15 lub 21 osobową. 
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Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Powiedział, że nie ma takiego zagrożenia. 

 

Karol Ważny – członek Komisji 

Powiedział, że w takim razie przygotuje stosowny projekt uchwały. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Powiedział, że nie ma więcej korespondencji ani spraw bieżących. 

Przypomniał jeszcze o tym, że w dniu dzisiejszym Pani Bogusława Pieklik w związku 

z przejściem na emeryturę ostatni raz prowadzi posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu 

Publicznego.  

 

Bogusława Pieklik – pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

Podziękowała za wiele lat dotychczasowej współpracy.  

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji  

Podziękował również za współpracę.  

 

Więcej głosów w  dyskusji  nie było i ze strony członków Komisji nie wzniesiono innych 

spraw, w związku z tym  Przewodniczący 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.17:00 

 

 

                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                         Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                              /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
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