
PROTOKÓŁ NR  20-5/2021 

z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska,  

które  odbyło  się  21 września 2021 r. o godzinie 16:30. 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem  

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

Obecność: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Na stan siedmiu członków Komisji, w posiedzeniu  uczestniczyło sześciu, czyli było 

quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Lista  innych osób  obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Radny Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji powitał zebranych gości  

i przedstawił  zaproponowany porządek  obrad – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. Została zaproponowana zamiana punktu 1 z 2. Komisja przyjęła  6 głosami za. 

Poinformował również, iż posiedzenie jest nagrywane.  

 

1. Dyskusja na temat uwag wniesionych w ramach konsultacji dotyczących zmian 

statutów jednostek pomocniczych.  

 

2. Sprawy różne, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – zwrócił się do radnej Kamili Błaszczyk 

o udostępnienie w TEAMS wszystkim członkom Komisji pliku w Excelu. 

 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - zgodziła się, że udostępni w/w plik. 

 

Karol Ważny – przewodniczący Komisji – przypomniał, że ostatnio skończono 

omawianie uwag na 34 punkcie. Dodał, że miała być dyskusja nt. kalendarza wyborczego 

jednak Pani Sylwia Betlej, która miała omawiać wspomniany punkt nie   mogła wziąć 

udziału w posiedzeniu, wobec tego ustalono, że zostanie to omówione na następnym 

posiedzeniu. 



 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - upewniła się, że wszyscy widzą udostępniony plik. 

Powiedziała, że pierwsze dwa punkty są natury typowo technicznej – chodzi tutaj o 

wykreślenie powtórzeń słowa „rada” oraz zmian oznaczeń literowych na cyfrowe zgodnie 

z zasadami techniki legislacyjnej. Przeszła do paragrafu 39 ust. 2  - odnośnie sprawozdań 

z działalności rady. Uwaga, która została zaakceptowana brzmiała, że brak jest wskazania 

kto przygotowuje sprawozdania, powinno to zostać uzupełnione, że przygotowuje je 

Przewodniczący Rady, obejmujące informacje nt. liczby i przedmiotu poszczególnych 

uchwał oraz informacji o frekwencji radnych na sesjach. 

 

Przemysław Malak – członek Komisji – wyraził opinię, że powinno się tam dodać 

również zapis komu przedstawia się sprawozdanie. 

 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - odnotowała powyższą uwagę. Dodała, że w takim 

razie par. 39 pkt. 3 powinien zawierać informacje dotyczące umieszczenia sprawozdania i 

jego dostępności na stronie internetowej.  

 

Agnieszka Bartków – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – 

Lipce 

Spytała przez kogo będą umieszczane te sprawozdania, ponieważ radni dzielnic nie są na 

etacie. Poza tym nie wszystkie rady mają strony internetowe. Czy będzie ktoś kto będzie 

się tym zajmował.  

 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - odpowiedziała, że najprawdopodobniej będzie to 

publikowane właśnie na BIP, trzeba tylko uzgodnić czy będzie to robić pracownik 

Gdańsk.pl czy administrator ze strony rady. 

Przemysław Malak – członek Komisji – stwierdził, że na razie jest zapis „na stronie 

dzielnicy. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że jeśli ma to być w ten 

sposób to trzeba uzgodnić to z Panią Sylwią Betlej, natomiast trzeba też będzie 

zmodyfikować zapis o którym mówił radny Malak. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - zgodziła się z przedmówcą. Powiedziała, że jest 

tutaj też drobna „literówka” do poprawy. Przeszła do paragrafu 41 ust. 1 – dotyczącego 

procedury wyborczej. Chodzi tu o sytuację gdyby w trakcie kadencji doszłoby do wyborów 

Prezydenta Miasta. W obecnym brzmieniu tego punktu oznaczałoby to zarządzenie 

w terminie 1 miesiąca nowych wyborów do rady dzielnicy. Powiedziała, że trzeba znaleźć 

formułę prawną żeby działo się to tylko w przypadku regularnych wyborów.  

Poinformowała, że kolejne tematy dotyczą spraw, które były omawiane podczas spotkań 



nieformalnych dotyczących zmiany statutów. Zostały one (oprócz procedury budżetowej) 

już wcześniej omówione, m.in. od kiedy mają wejść te zmiany statutów, zgodnie 

z proponowanym harmonogramem, czy od nowej kadencji. Również tematy notatek, 

dyżurów, sprawozdań, procedury uchwałodawczej. Zaproponowała żeby oddać głos 

radnemu P. Malakowi. 

Przemysław Malak – członek Komisji – powiedział, że na pewno jest potrzeba tekstu 

jednolitego. Również zaproponował możliwość tworzenia konsultacji dzielnicowych 

z mieszkańcami, chodzi o to żeby można było korzystać bezkosztowo, nie w trybie 

formalnym, dla potrzeb mniejszych spraw dzielnicowych. 

Karol Ważny – przewodniczący Komisji – zgodził się, że taki zapis byłby potrzebny, 

jednak powiedział, że teraz również się to odbywa, Pani S. Betlej stara się pomagać 

w organizowaniu takich konsultacji. 

Przemysław Malak – członek Komisji – powiedział, że oczywiście, ale warto to jakoś 

nazwać. Powiedział, że procedura budżetowa przewiduje przeniesienie pracy 

z urzędników na społeczników. Planowanie wydatków miękkich z wielomiesięcznym 

wyprzedzeniem nie daje elastyczności, gdyż nie wiemy ile co może kosztować. Potrzeba 

też ujednolicenia zasad przyznawania środków na mieszkańca. Powinno się również 

ustalić dokładnie co to jest naruszenie prawa, jak rozwiązanie Rady ma funkcjonować, 

ponieważ mamy już trwający prawie 2 lata konflikt na Stogach. Pracownicy urzędu 

powinni mieć możliwość zostać radnymi dzielnicy. Poruszył też kwestię jednego opiekuna 

na kilka dzielnic, który wspomagałby pracę Rady. Powinna być też konkretna możliwość 

zwołania sesji nadzwyczajnej. Ważnym tematem są place zabaw. Powinien być też również 

obligatoryjny zapis, że miasto musi odpisać w jakikolwiek sposób na uchwałę w ciągu np. 

30 dni. Poruszył też kwestię procentów na inwestycji i powinna tu być dowolność rad. 

Powiedział też, że w kwestii interpelacji radni dzielnicowi powinni współpracować 

z radnymi miejskimi.  

Jan Perucki - członek Komisji – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział, że 

w kwestii wyborów jest za utrzymaniem obecnego zapisu, że zaznacza się jednego 

kandydata, w celu uproszczenia wybierania swoich kandydatów. Zwrócił się też z pytaniem 

do radnego Malaka jakie konkretnie ma wątpliwości w kwestii planowania budżetu. 

Przemysław Malak – członek Komisji – odpowiedział, że chodzi mu o zbyt wczesne, jego 

zdaniem planowanie wydatków, np. Mikołajki 2022 r. trzeba zaplanować już w maju 2021 

r.  

Jan Perucki - członek Komisji – stwierdził, że są to jedynie szacunkowe liczby mające na 

celu duże oszczędności dla Miasta. 



Karol Ważny – przewodniczący Komisji – zgodził się ze zdaniem radnego Malaka 

w kwestii wyborów. Powiedział, że warto jest dopuścić do mandatu radnego osób może 

niekoniecznie rozpoznawalnych społecznie ale aktywnych. Co do procedury stwierdził, że 

w dużej mierze jest ona trochę wzorowana na budżecie obywatelskim. Powiedział, że jego 

zdaniem procedura  ta jest słuszna, jednak punkt ten trzeba jeszcze omówić. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że na pewno punkt ten 

trzeba doprecyzować i opisać żeby Komisja mogła to przyjąć.  

Przemysław Malak – członek Komisji – powiedział, że na pewno będą osoby, które nie 

zgodzą się z nim i trzeba to będzie przedyskutować między klubami. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - powiedziała, że na podstawie uwag, które były 

omawiane na ostatnich posiedzeniach trzeba przygotować finalny tekst statutu, który 

będzie podlegać głosowaniu na komisji. Będzie trzeba też zdecydować czy potrzebne są 

dodatkowe konsultacje z mieszkańcami. 

Przemysław Malak – członek Komisji – zastanawiał się czy klub Platformy Obywatelskiej 

zrobi to bez udziału opozycji. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - odpowiedziała, że przecież wszystko było 

omawiane na posiedzeniach komisji i nie było tu żadnych tajemnic. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał, czy są jeszcze jakieś propozycje 

w tej kwestii. 

Karol Ważny – przewodniczący Komisji – powiedział, że warto zebrać tematy dla Pani 

Sylwii Betlej na następne posiedzenie. Powiedział, że na pewno informacja na temat 

funkcjonowania Biura ds. Rad dzielnic. Podzielił się też swoją opinią, że warto poruszyć 

temat organizacji ruchu w dzielnicach.  

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał czy zostało to ustalone z p. S. 

Betlej. 

Karol Ważny – przewodniczący Komisji – odpowiedział, że nie, natomiast w 2019 r. kiedy 

rozpoczęła pracę komisja, odbył kilka spotka z dyrektorami jednostek organizacyjnych 

i wydziałów w UM. Ustalono tam, że jest to temat, który warto podjąć. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że w takim razie trzeba 

będzie zweryfikować czy S. Betlej również miała jakieś ustalenia i wziąć to pod uwagę przy 

dalszych pracach komisji. 

Przemysław Malak – członek Komisji – udostępnił na ekranie informację, z której 

wynika, że pracownik Biura ds. Rad Dzielnic pilnuje spraw związanych z wnioskami rad 

dzielnic. Zastanawiał się też, co o tym sądzą radni dzielnic. 



Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że są obecni na 

posiedzeniu przedstawiciele kilku dzielnic i warto ich zapytać o zdanie. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - zasugerowała, że może lepiej zostawić ten temat 

na następne posiedzenie, kiedy będzie Pani Sylwia Betlej. 

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo - Powiedział, że niestety tematy, 

wnioski które były składane w marcu i kwietniu były dopiero uruchamiane w czerwcu – 

lipcu, gdyż GZDIZ musi czekać na przetargi zbiorcze więc trzeba czekać aż dołączą inne 

rady i w rezultacie nic nie jest jeszcze zrealizowane. Powiedział, że niestety w jego opinii 

sytuacja pogarsza się. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał, jakie w takim razie ma 

propozycje, żeby poprawić sytuację.  

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo – odpowiedział, że to, że GDZIZ 

czeka tyle czasu aby uruchomić przetarg jest dużym problemem. Powiedział, że stawianie 

urządzeń z drewna na placu zabaw w listopadzie jest niefortunnym posunięciem. 

Powiedział, że sytuacja pandemii spowodowała wzrost cen, ale nie może być tak, że GZDIZ 

i DRMG nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Teraz sytuacja jest taka, że np. na dzień 

dzisiejszy nie ma ani jednego urządzenia, o które wnioskowała Rada Dzielnicy Brętowo. 

Może będzie w październiku lub listopadzie ale tylko jedno urządzenie. 

Jan Perucki - członek Komisji – spytał dlaczego będzie postawione tylko jedno 

urządzenie. 

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo – odpowiedział, że ponieważ plac 

zabaw na Potokowej był uruchamiany 5 lat temu i jeśli dziś chcielibyśmy postawić na nim 

nowe urządzenia, trzeba byłoby najpierw wymienić nawierzchnię. Okazuje się, że GZDIZ 

nie zaakceptuje nowego placu zabaw ponieważ nie ma odpowiedniej strefy 

bezpieczeństwa. 

Jan Perucki - członek Komisji – powiedział, że oczywiście nie zna sprawy dokładnie, ale 

uważa, że w ciągu 5 lat mogły się zmienić przepisy, poza tym jeśli chodzi o rozstrzygniecie 

przetargu bądź jego brak, to tutaj ani GZDIZ ani DRMG nie ma na to wpływu. 

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo – poinformował, że Rada Dzielnicy 

ustaliła z firmą kwotę uwzględniającą wszystko. Firma do stycznia 2021 r. utrzymywała 

cenę i stanęła do przetargu, który jednak dziwnym trafem został unieważniony. W efekcie 

do dnia dzisiejszego urządzenia nie zostały postawione, co budzi obiekcje mieszkańców 

w stosunku do Rady Dzielnicy. 



Karol Ważny – przewodniczący Komisji – stwierdził, że na pewno jest to efekt pandemii, 

wzrost cen, wzrost kosztów pracy, wiele ludzi zwalnia się z pracy i brakuje osób na 

stanowiskach, m.in. w GZDIZ. 

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo – powiedział, że skoro jest nacisk 

żeby rady wykorzystywały swoje budżety w dużej mierze na inwestycje to trzeba coś z tym 

zrobić. Dodał, że powinien to być istotny sygnał dla kierownictwa jednostek, że coś 

niedobrego się dzieje. Rozumie, że pewne przepisy mogły się zmienić ale jednak powinno 

być to prostsze.  

Aneta Chabrowska, Zastępca  Przewodniczącego Zarządu Brętowo – powiedziała, że 

przykład dwóch inwestycji ze Szkołą Podstawową nr 38 pokazały, że można zrealizować 

inwestycje w przeciągu 2 miesięcy. Powodem jest tutaj niefrasobliwość i przerzucanie 

tematów z jednej osoby do drugiej. 

Karol Ważny – przewodniczący Komisji – powiedział, że to są właśnie tematy, które są 

jednym z głównych wyzwań i ma nadzieję, że sporo się w tym temacie zmieni. Dodał 

również, że jest tych spraw wiele i dotykają one również innych dzielnic. 

Tomasz Gawłas – Przewodniczący Zarządu Brętowo – powiedział, że duża dostępność 

czasowa p. Sylwii Betlej jest dużą podporą w załatwianiu spraw. Tylko tymi sprawami 

powinny się zajmować odpowiednie osoby w jednostkach organizacyjnych. Natomiast 

zdarza się, że jakiś projekt był odrzucany ze względu na to, że brakowało numeru przy 

nazwie projektu.  

Aneta Chabrowska, Zastępca  Przewodniczącego Zarządu Brętowo – stwierdziła, że to 

są szczegóły, których można się nauczyć. Poza tym terminy realizacji powinny być ustalone 

wcześniej. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał czy są jeszcze chętni do 

zabrania głosu. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji  - powiedziała, że chyba na dzień dzisiejszy zostały 

wyczerpane tematy z porządku. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – przystąpił do sprawdzenia listy 

obecności na zakończenie posiedzenia.  

Na stan siedmiu członków Komisji, w posiedzeniu  uczestniczyło sześciu. 

Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie Komisji - godz.18:00. 

 

      



     Przewodniczący Komisji  ds. Reformy                                                  

                                                                            Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 

 

 

          /-/ Karol Ważny 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Magdalena Garbowska 

Pracownik  Biura Rady Miasta Gdańska 

 


