BRMG.0012.62.2021.KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 32-7/2021
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 23 sierpnia 2021r.
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie
15:30 za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.
Posiedzeniu przewodniczył Radny Bogdan Oleszek
Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.
Powitał zebranych i sprawdził obecność.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

– Przewodniczący Komisji

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Początek obrad
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
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 32 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.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek
1. Opiniowanie projektów uchwał, jakie
niniejszego porządku obrad.

obrad:

wpłynęły

do Komisji po ustaleniu

1.1.

druk 1022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - odstąpiono od opiniowania
ze względu na brak zmian w zakresie działania Komisji.

1.2.

Druk 1023 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2021 rok – odstąpiono od opiniowania ze względu na brak zmian
w zakresie działania Komisji.
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1.3.

Druk 1025 w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej
w Gdańsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej.

2.

Podsumowanie konkursów grantowych w sferach objętych działaniem komisji:
bezpieczeństwo i porządek publiczny, nieodpłatna pomoc prawna, działania na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych, działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie i
ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań
wspomagających rozwój demokracji, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Przedstawia : przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

3.

Wnioski do budżetu miasta na rok 2022.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Głosowanie za przyjęciem w/w porządku obrad
LP.

Nazwisko i imię

za

Przeciw

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

za
za
za
za
za

-

Wstrzymujący
się
-

PUNKT 1
PUNKT 1.3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej
w Gdańsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk
1025).
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
26 sierpnia 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Pan Krzysztof
Domagalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
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Nie było głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie
LP.

Nazwisko i imię

za

Przeciw

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

za
za
za
za
za
za

-

Wstrzymujący
się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Krzysztofa
Domagalskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.– 6 głosami za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr 32-7/96-14/2021znajduje się przy sprawie BRMG.0006.186.2021.

PUNKT 2
Podsumowanie konkursów grantowych w sferach objętych działaniem komisji:
bezpieczeństwo i porządek publiczny, nieodpłatna pomoc prawna, działania na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych, działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie
i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań
wspomagających rozwój demokracji, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Przedstawia: Magdalena Skiba, Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
Temat został zawarty w zestawieniu, które stanowi załącznik nr 4 do Protokołu.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Spytał czy są to te same organizacje co w roku ubiegłym.
Magdalena Skiba, , Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych
Odpowiedziała, że na ogół są to te same zadania co roku. Organizacje musiały stawać do
konkursu co roku. Powiedziała, że może sprawdzić czy były to te same organizacje.
Karol Ważny – członek Komisji
Poprosił o wyjaśnienie punktu dotyczące rozwoju demokracji i zmian w kwotach
przeznaczonych w zeszłym i obecnym roku.
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Magdalena Skiba, , Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych
Odpowiedziała, że był to priorytet na prowadzenie Gdańskiego Centrum Równego
Traktowania, na który została zmniejszona alokacja ponieważ po ewaluacji działań
Centrum pewne zadania zostały zdjęte i w związku z tym kwota alokacji jest w tym roku
mniejsza. Dodała, że jeśli potrzeba bardziej szczegółowych informacji, może takie
przygotować.
Karol Ważny – członek Komisji
Upewnił się tylko, że kwoty na te zadania zostały przeznaczone na inne organizacje
pozarządowe.
Magdalena Skiba, , Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych
Potwierdziła tą informację.
Romuald Plewa – członek Komisji
Poprosił o przygotowanie tych informacji w formie pisemnej.
Magdalena Skiba, , Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji
Społecznych
Obiecała przygotować informacje do końca tygodnia.

PUNKT 3
Wnioski do budżetu miasta na rok 2022
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Spytał radnych czy są przygotowani teraz do dyskusji czy wolą wnioski przesłać drogą
elektroniczną do p. Magdaleny Garbowskiej.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Stwierdził, że wolałby w terminie późniejszym przesłać wnioski do budżetu na maila.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Powiedział, że skoro większość radnych woli przesyłać wnioski na maila, to taką formę
przyjmiemy.

PUNKT 4
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
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Romuald Plewa – członek Komisji
Poruszył temat spraw finansowych Rad Dzielnic. Poinformował, że Forum Rad Dzielnic
przesłało do wszystkich członków Komisji pismo w sprawie podwyższenia diet dla
wszystkich członków Zarządów Dzielnic. Powiedział, że warto tym tematem zająć się na
komisji.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że pismo to jeszcze oficjalnie do Komisji nie wpłynęło i w związku z tym trzeba
poczekać aż Przewodnicząca Rady Miasta je zadekretuje.
Romuald Plewa – członek Komisji
Spytał, czy wobec tego najpierw powinno ono trafić do Komisji doraźnej ds. Reformy
Jednostek Pomocniczych.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Powiedział, że tak pewnie będzie, ale najpierw musi być oficjalnie skierowane przez Panią
Przewodniczącą.
Karol Ważny – członek Komisji
Zgodził się z Przewodniczącym B. Oleszkiem.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Powiedział, że temat ten będzie prawdopodobnie rozpatrywany na następnym
posiedzeniu komisji. Poruszył temat wniosku Krzysztofa Dąbrowskiego o rozwiązanie
Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. Poinformował, że Komisja wystąpiła z wnioskiem
o sporządzenie opinii prawnej przez Mecenasa Andrzeja Bodakowskiego. Oczywiście są
pewne naruszenia prawa, pytanie czy są to rażące, powtarzające się naruszenia które
wystarczą do rozwiązania Rady Dzielnicy. Poprosił członków Komisji o wyrażenie opinii.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Wyraził opinię, że decydujący głos w kwestiach funkcjonowania Rady czy przekroczenia
uprawnień powinien należeć do prawnika i to on powinien zadecydować czy Rada
Dzielnicy powinna zostać rozwiązana.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że opinia radcy prawnego jest taka, że te naruszenia nie są podstawą do
rozwiązania Rady Dzielnicy, jednak zaproponował aby jeszcze wypowiedzieli się radni z
Komisji.
Romuald Plewa – członek Komisji
Powiedział, że dobrze byłoby gdyby ktoś z Biura Rady Miasta lub Mecenas przygotował
takie zestawienie kiedy odbyły się prawomocne posiedzenia tej Rady Dzielnicy i czy
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spełniają wymogi statutowe. Musi upłynąć 6 miesięcy bez obrad żeby można było podjąć
jakieś działania.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że po konsultacji z Mecenasem Bodakowskim stwierdzono, że owszem są tam
naruszenia, jednak niewystarczające aby podjąć kroki w celu rozwiązania Rady Dzielnicy.
Karol Ważny – członek Komisji
Dodał krótko, że w opinii prawnej rzeczywiście wykazano w pkt. 4, że sposób zwołania sesji
Rady Dzielnicy był niezgodny z prawem. Zastanawiał się jednak czy faktycznie jest to
rażące naruszenie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Zgodził się z przedmówcą. Stwierdził, że waga tych naruszeń nie jest aż tak ciężka.
Karol Ważny – członek Komisji
Powiedział, że z obserwacji pracy Rad Dzielnic jako radny przez wiele lat uważa, że brak
zachowania terminu czy podania do publicznej wiadomości informacji o sesji może być
postrzegany jako ograniczanie mieszkańcom dostępu do informacji. Z drugiej strony
powinno się patrzeć na radnych dzielnic nie jak na urzędników ale osoby, które wykonują
swoją funkcję społecznie. Nie powinno się chyba też karać całej dzielnicy za błędy radnych.
Zaapelował, żeby potraktować te błędy łagodnie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Zaproponował zaproszenie na następne posiedzenie przedstawicieli Prezydium Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec i poinformować go o konieczności informowania mieszkańców.
Karol Ważny – członek Komisji
Powiedział, że jest to dobre rozwiązanie i jest jak najbardziej za.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Dodał, że można wówczas będzie poruszyć temat wszystkich naruszeń i uświadomić
przedstawicielom Zarządu, że muszą robić wszystko zgodnie z prawem.
Romuald Plewa – członek Komisji
Dodał, że jeśli będą zaproszone osoby z tej Rady Dzielnicy powinno się najpierw poprosić
p. Pawła Kordowskiego o informację, czy są w terminie zwoływane sesje.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Podsumował poprzednie wypowiedzi, ustalił, że na następne posiedzenie zostaną
zaproszone osoby z Zarządu Rady Dzielnicy, autor pisma Pan Dąbrowski oraz Paweł
Kordowski z Biura ds. Rad Dzielnic.
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Przeszedł do następnego tematu – hałasów i zakłócania ciszy nocnej w Śródmieściu.
Dodał, że mieszkańcy narzekają na działalność klubów nocnych. Stwierdził, że chyba
trzeba będzie zwrócić się do Straży Miejskiej w Gdańsku, aby zostało to uporządkowane.
Romuald Plewa – członek Komisji
Przypomniał, że Straż Miejska działa do godziny 22:00 i raczej trzeba zwrócić się do Policji.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Wyraził opinię, że staje się to rzeczywiście szerszym problemem, gdyż Gdańsk jest
miastem turystycznym i wielokrotnie docierają do niego sygnały o koncertach w Brzeźnie.
Ludzie narzekają bardzo na to. Zaapelował, że powinno się w całym Gdańsku ograniczać
poziom głośności na imprezach plenerowych.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Powiedział, że jest to kilka lokalizacji w mieście: Starówka, okolice Stoczni, ul. Doki, teraz
również Brzeźno. Po sezonie poziom hałasu trochę zmaleje. Stwierdził, że rzeczywiście
trzeba pomyśleć o sposobach jego ograniczenia. Można pomyśleć o możliwości koncesji
na alkohol klubom. Powiedział, że były kiedyś robione pomiary takich hałasów i okazało
się, że są one w normie. Zostanie wystosowane pismo do Policji i Straży Miejskiej, aby
podejmowali więcej interwencji i dokonali pomiarów natężenia dźwięków.
Jest to trudny temat, bo chcemy również aby miasto żyło bo były zarzuty, że nic się nie
dzieje.
Romuald Plewa – członek Komisji
Potwierdził, że jest to dobry kierunek działania, jednak w pierwszej kolejności trzeba
będzie przeanalizować wszystko i w przyszłym sezonie podjąć odpowiednie działania.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Spytał kto z Komisji jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa.
Romuald Plewa – członek Komisji
Odpowiedział, że znajduje się w niej Przemysław Ryś i on sam, jednak komisja ta nie
zajmuje się takimi sprawami.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Podsumował wszystko, mówiąc że zostanie wysłane pismo do Komendantów Policji
i Straży Miejskiej z prośbą o zajęcie się tym tematem. Dodał, że trzeba też wziąć pod
uwagę, że kiedyś były zarzuty, że w Gdańsku po 22:00 nic się nie dzieje.
Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Powiedział, że byłyby ostrożny z ograniczaniem działalności na Głównym Mieście. Dodał,
że trudno liczyć na całkowity spokój w tej lokalizacji. Natomiast w innych miejscach można
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próbować ograniczać poziom hałasu, jednak nie będzie to łatwe dopóki nie będzie
dotkliwych mandatów za przekroczenie norm hałasu.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Przyznał, że jest to trudny temat, nie wiadomo natomiast czy jest to dopuszczalne
prawnie.
Przemysław Ryś – członek Komisji
Stwierdził, że nie jest to dobry pomysł aby zabierać koncesje klubom, zwłaszcza, że po
pandemii przedsiębiorcy ledwo funkcjonują.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Zgodził się z przedmówcą. Dodał, że trzeba jakość wypośrodkować rozwiązania.
Przemysław Ryś – członek Komisji
Powiedział, że natrętne nagabywanie do wejścia do klubów powinno być tępione
natomiast były zarzuty, że w Gdańsku nic się nie dzieje i dlatego nie powinno się tutaj
zbytnio ingerować.
Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji
Dodał, że nie tylko w Gdańsku ale i w całej Polsce dużym problemem jest też ilość koncesji
na alkohol. Dostęp do alkoholu jest zbyt łatwy i to powinno być zmienione.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Powiedział, że zgadza się z tym, jednak wytłumaczenie tego mieszkańcom będzie bardzo
trudne.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji
Zgodził się z opinią radnego Stelmasiewicza, że nie chodzi o to żeby całkowicie zakazać
organizowania tego typu imprez ale określić dopuszczalny poziom hałasu.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że nie wiadomo czy prawo daje taką możliwość. Dodał, że na pewno trzeba
wystosować pismo do odpowiednich służb z prośbą, żeby zwracali uwagę właścicielom
lokali.
Romuald Plewa – członek Komisji
Poprosił, żeby do Policji wystosować osobne pismo, z pytaniem czy mają urządzenia do
pomiaru hałasu i na jakiej podstawie prawnej działają.
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Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Odpowiedział, ze na pewno Policja ma takie urządzenia, ponieważ wcześniej były robione
takie pomiary dla terenów Stoczni, kiedy mieszkańcy narzekali na hałasy w tamtym
rejonie.
Romuald Plewa – członek Komisji
Powiedział, że jednak zasadne byłoby uzyskanie takiej informacji od Policji na piśmie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji
Zobowiązał się do przygotowania pisma. Poinformował o wyczerpaniu tematów.
Wspomniał o tym, że wpłynęło pismo z Forum Rad Dzielnic na temat diet dla radnych
dzielnic, którym Komisja zajmie się na następnym posiedzeniu.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Funkcja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Początek obrad
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
Obecny
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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