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BRMG.0012.70.2021. KSiŁP  

 

PROTOKÓŁ NR  33-8/2021 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  23 września  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 33 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 obrad: 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska, które wpłynęły do komisji. 

  

Druk 1042 – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska 

 

Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Druk 1043 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 

rok. 
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Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Druk 1044 – w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu 

konsultacji. 

 

Przedstawia: Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- 

Gospodarczych 

 

2. Podsumowanie działań Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej podczas 

sezonu letniego. 

 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta 

 

3. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1042); 

 

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

30 września 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

Nie było głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie  
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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 za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Agnieszkę 

Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 4  głosami za i 2 

głosami wstrzymującymi - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 33-8/97-15/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.203.2021 

 

Punkt 1.2. 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdańska na 2021 rok (druk 1043); 

 

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

30 września 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

 

Nie było głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

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 za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Agnieszkę 

Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 4  głosami za i 2 

głosami wstrzymującymi - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 33-8/98-16/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.204.2021 
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Punkt 1.3. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym 

trybu konsultacji (druk1044); 

 

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

30 września 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Marcin 

Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- Gospodarczych 

Karol Ważny – członek komisji – spytał czy wiadomo coś szerzej na czym ma polegać 

wymóg nowego rozdziału w kwestii polityki przestrzennej.   

Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- 

Gospodarczych – odpowiedział, że na tą chwilę wiadomo jedynie, że Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej wydało Poradnik praktyczny, który zawiera pewne wzorce 

z innych miast, które należałoby powielić. Nie ma natomiast twardych wytycznych. Wiemy, 

że trwają prace nad ich stworzeniem. Poradnik bazuje na studium gdańskim i podaje jakie 

elementy powinny się w takim opracowaniu znajdować. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał, czy możliwe są jakiekolwiek 

modyfikacje jeżeli chodzi o zapisy, które obejmuje strategia, np. zmiana poszczególnych 

zapisów. 

Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- 

Gospodarczych – odpowiedział, że tak i warto brać pod uwagę, że programy operacyjne, 

kończą się w 2023 r. i żeby je zmienić trzeba mieć dokument i strategię dostosowaną do 

przepisów. Także jak najbardziej będzie można zmienić strategię.  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał jak wygląda Gdańsk na tle innych 

Miast, w jakim miejscu jesteśmy. 

Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- 

Gospodarczych – odpowiedział, że na spotkaniach Metropolii okazało się, że każde 

miasto poszło w zupełnie innym kierunku. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że widać trochę, że ten projekt 

jest puszczony na żywioł, skoro każde miasto interpretuje go jak chce. 

Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- 

Gospodarczych – zgodził się i powiedział, że Gdańsk stara się czerpać z doświadczenia 

innych miast i rozmawiać z Ministerstwem. 

Nie było więcej głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 
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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 Pana  Marcina 

Hrynkiewicza – p.o. Kierownika Referatu Badań i Analiz Społeczno- Gospodarczych 

– 5  głosami za i 1 głosem  wstrzymującym- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia Nr 33-8/99-17/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.205.2021 

 

PUNKT 2 

 

Podsumowanie działań Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej podczas 

sezonu letniego. 

 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poprosił Komendanta Miejskiego Policji 

w Gdańsku o zabranie głosu. 

Grzegorz Piechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – zaczął 

od przedstawienia statystyk przestępczości– w bieżącym roku nastąpił spadek ciężkich 

przestępstw, zabójstw. Natomiast wzrosła kradzież mienia, włamań. Zatrzymano w tym 

286 sprawców przestępstw, odzyskano 12 pojazdów, zatrzymano 219 poszukiwanych do 

odbycia kary.  Policja odnotowała 12730 interwencji, było to ok. 3000 więcej niż 

w  ubiegłym roku. W ruchu drogowym odnotowano 89 wypadów drogowych, wypadki ze 

skutkiem śmiertelnym 2, 1296 kolizji drogowych.  

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach sezonu 

letniego na bieżąco analizowano sytuację, co powodowało właściwy poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Policja zabezpieczała uroczystości o charakterze 

masowym  23 imprezy, 4 mecze piłki nożnej, 16 imprez kulturalno – rozrywkowych. 

Dążono również do zapewnienia właściwej organizacji służby przez wewnętrzną 

i zewnętrzną wymianę informacji na temat istniejących zagrożeń. Współpracowano 

z Państwowym inspektorem Sanitarnym, miały miejsce wspólne odprawy i wspólne 

działania związane z wprowadzonym reżimem sanitarnym. 
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Do tych działań łącznie zaangażowano 1162 funkcjonariuszy. Zabezpieczono 67 

zgromadzeń publicznych. Zabezpieczano Jarmark Św. Dominika, uroczystości Sierpnia’80, 

Marsz Równości, Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski, Mecze Żużlowe I Ligi, Mecze Piłki 

Nożnej. 

Dzięki pomocy Miasta Policja skierowała do tych prac funkcjonariuszy Wydziału Ruchu 

Drogowego. Wylegitymowano 1181 osób. Ujawniono 622 wykroczenia, nałożono 275b 

mandatów.  

Działania zostały również rozszerzone o działania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa związanego z przestrzeganiem reżimów sanitarnych.  

Podsumował sezon letni i działania Policji jako właściwe. Podziękował za uwagę. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za złożenie sprawozdania. 

Zauważył, że chociaż wydaje się, że Policja mogłaby mieć mniej pracy w związku z mniejszą 

ilością turystów odwiedzających miasto z powodu pandemii, to jednak statystyki świadczą, 

że było sporo pracy. 

Grzegorz Piechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – 

odpowiedział, że w porównaniu z rokiem ubiegłym napływ turystów był jednak większy, 

odbywało się więcej imprez, Jarmark św. Dominika wyglądał w tym roku inaczej, bardziej 

uwolniono dostępność wielu imprez i Policja musiało duży nakład włożyć w zapewnienie 

dystansu i bezpieczeństwa sanitarnego. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał, czy ktoś z radnych ma pytania 

w w/w temacie. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem, czy przestępstwa 

kradzieży i włamań były bardziej nasilone w okresie samego Jarmarku Dominikańskiego. 

Grzegorz Piechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – 

odpowiedział, że był to ogół przestępstw popełnionych w okresie sezonu letniego, 

natomiast sam Jarmark nie generował zwiększenia przestępczości. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poprosiło zabranie głosu Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Romuald Pituła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – powiedział, że 

sezon letni dla Straży Pożarnej jest również bardzo pracowity, w statystykach widać wtedy 

największą liczbę zdarzeń. Codziennie służbę pełni 58 osób w pięciu jednostkach 

ratowniczo – gaśniczych i 1 posterunku na ul. Jabłoniowej. Jest również stanowisko 

kierowania Komendanta, które dysponuje wszystkie siły i środki na terenie miasta 

Gdańska, są też współpracujące Straże Pożarne OSP Sobieszewo i OSP Świbno oraz grupa 

poszukiwawczo – ratownicza. Dodatkowo są również zakładowe straże pożarne, których 

miasto Gdańsk ma najwięcej w Polsce. Na terenie miasta Gdańska funkcjonują trzy grupy 

specjalistyczne: Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego, Grupa Ratownictwa 

Technicznego i Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza.  
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Od 1 lipca do 31 sierpnia zanotowano łącznie 947 interwencji,  171 pożarów,  w których 

12 osób zostało rannych, miejscowe zagrożenia 646 zdarzeń, 10 ofiar śmiertelnych, 

1 utonięcie, 94 osoby zostały ranne. 

To co jest dla Straży Pożarnej bardzo kłopotliwe to fałszywe alarmy, których odnotowano 

130. Najczęściej wynikają one z wadliwej pracy monitoringu zainstalowanego na różnych 

obiektach.  

W okresie letnim funkcjonariusze Straży Pożarnej prowadzili działalność prewencyjną 

i społeczną, podejmowali czynności kontrolne, ujawniono 37 nieprawidłowości. 

Uruchomiono też salę edukacyjną „Ognik”. Mogą ją odwiedzać placówki edukacyjne.  

Straż Pożarna uczestniczyła też w zabezpieczaniu przebiegu Jarmarku Ś. Dominika. 

Podziękował również za otrzymane od Miasta wsparcie finansowe na zakup pojazdów 

ratowniczo – gaśniczych. 

Podziękował za uwagę, powiedział, że chętnie odpowie na pytania. 

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwestii rozwoju 

infrastruktury, dot. działki przeznaczonej pod budowę nowej jednostki ratowniczo – 

gaśniczej przy ul. Orfeusza w Osowej. 

Romuald Pituła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – powiedział, że 

rzeczywiście jest taki plan, natomiast w tej chwili priorytetem dla Państwowej Straży 

Pożarnej jest zapewnienie i otrzymanie etatów na jednostkę ratowniczą nr 6, która jest 

obecnie posterunkiem. Z wiedzy, którą posiada, na razie budowa jednostki w Osowej nie 

jest planowana, gdyż najpierw muszą być zapewnione środki na utrzymanie.  

Karol Ważny – członek Komisji – spytał, jakie są braki w etatach jeśli chodzi o posterunek 

na ul. Jabłoniowej. 

Romuald Pituła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – odpowiedział, że 

najmniejsza jednostka jaka może funkcjonować powinna mieć 33 etaty i tutaj jest mowa 

o takiej liczbie. 

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że z tego co się orientuje Miasto może 

jedynie finansować sprzęt. 

Romuald Pituła, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – powiedział, że na 

ogół rzeczywiście Straż Pożarna otrzymuje od Miasta dofinansowanie na zakup sprzętu.  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za informacje. Poprosił 

o zabranie głosu Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powitał wszystkich. 

Przedstawił główne cele Straży Miejskiej jakie były realizowane w sezonie letnim tj. 

od.25.06 – 29.08.2021 r. Było to: egzekwowanie obowiązujących przepisów ruchu 

drogowego, reagowanie na przypadki nielegalnego handlu oraz udzielanie asysty 

zarządcy terenu, reagowanie wobec osób żebrzących we współpracy z MOPR, 
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podejmowanie interwencji wobec osób eksponujących zwierzęta egzotyczne, reagowanie 

na przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku w trakcie imprez i uroczystości miejskich, egzekwowanie przepisów 

dotyczących utrzymania czystości, reagowanie na przypadki naruszenia ograniczeń 

wprowadzonych w związku z COVID -19. 

Zadania i cele realizowane były w Pasie Nadmorskim, Śródmieściu, w rejonie Wisły 

i Motławy, na terenie całego Miasta gdańska w zakresie zgłoszeń alarmowych 

mieszkańców oraz w zakresie pilnych spraw dzielnicowych. 

Przedstawił również rekomendacje Straży Miejskiej dotyczące rozwiązań, których 

wprowadzenie warto byłoby rozważyć. Są to: wprowadzenie stałej, całorocznej organizacji 

ruchu drogowego na Głównym i Starym Mieście, ponieważ tymczasowa organizacja 

wprowadza chaos w mieście. Następną kwestią jest temat dopracowania parkowania 

autokarów, których kierowcy próbują stać dłużej niż mogą. Również sytuacja z meleksami 

jest do poprawy. Ważne byłoby też dostosowanie harmonogramu opuszczania kładek, 

który utrudnia turystom i mieszkańcom korzystanie z nich, tworzą się kolejki. Kolejną 

sprawą jest utworzenie pilomatów (wysuwanych słupków na drogach) na drogach 

wjazdowych do Głównego Miasta. Potrzebne byłoby również zapewnienie przez GDZIZ 

zarządcy pełnej gotowości zespołu do usuwania nielegalnego handlu w systemie 

dwuzmianowym, podobnie jak SM. Podziękował za uwagę. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał, czy ktoś z radnych ma pytania. 

Dodał, że wielu mieszkańców zwraca się z pismami do Rady Miasta Gdańska w sprawie 

hałasów w godzinach wieczornych w mieście.  

Grzegorz Piechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – 

odpowiedział, że Policja ma również takie zgłoszenia i co weekend kierowani są 

funkcjonariusze, aby zminimalizować uciążliwości dla społeczności gdańskiej. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zwrócił się z prośbą aby właśnie głównie 

w weekendy dopilnować tego tematu.  

Grzegorz Piechowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – dodał, 

że największa uciążliwość dla mieszkańców to odbywające się na ul. Elektryków różnego 

rodzaju imprezy.  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował komendantom za obecność 

i życzył jak najmniej zdarzeń.  

PUNKT 3 

 

Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poinformował radnych, że temat dot. 

wniosku p. K. Dąbrowskiego został przełożony na prośbę Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec 

na następne posiedzenie Komisji. Drugi temat to pismo Forum Rad Dzielnic w sprawie 

podwyższenia diet funkcyjnym radnym dzielnic. Zwrócił się do obecnej na posiedzeniu 
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Prezes Forum Rady Dzielnic Magdaleny Wiszniewskiej, że została złożona do Prezydenta 

interpelacja w tej sprawie i odpowiedziano, że w tym roku jeszcze wpłynie projekt uchwały. 

Poprosił o komentarz w tej sprawie radnego Karola Ważnego. 

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że na posiedzeniach Komisji ds.. Reformy 

Jednostek Pomocniczych był ten temat poruszany wielokrotnie. Na tamtym etapie Pani 

Skarbnik nie widziała możliwości na znalezienie tych środków, jednak widocznie po 

weryfikacja zapadła inna decyzja. Na pewno muszą jeszcze być ustalenia między klubami, 

jednak projekt będzie przygotowany przez Biuro Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy 

z Mieszkańcami.  

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – stwierdził, że są z Rad Dzielnic głosy że 

powinno się podnieść diety nie tylko funkcyjnym ale wszystkim radnym. Powiedział, że nie 

jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Jeśli chodzi o radnych funkcyjnych to uważa, że 

powinno się raczej podnieść diety Przewodniczącym Zarządów. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że trzeba w najbliższym czasie 

doprecyzować ten temat. Dodał, że rozmawiał z Przewodniczącą Dunajewską, która 

powiedziała, że również będzie się tym tematem zajmowała. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – dodał, że warto byłoby rozważyć 

podniesienie diet dla członków zarządu, którzy są osobami które załatwiają wiele spraw 

i podejmują różne inicjatywy. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że tym tematem zajmie się na 

pewno Komisja ds. Reformy Jednostek Pomocniczych. Poinformował, że w tym roku 

zgodnie z odpowiedzią na interpelację wpłynie przedmiotowy projekt uchwały. 

Przeszedł do tematu zgłoszeń hałasów w Śródmieściu oraz na ul .Elektryków. Stwierdził, 

że oczywiście kluby powinny działać, jednak również powinny dać mieszkańcom 

możliwość odpoczynku w godzinach nocnych. Dodał, że tym tematem zajmuje się 

menadżer Śródmieścia, Monika Evini, którą warto byłoby zaprosić na następne 

posiedzenie Komisji.  

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zgodził się z przedmówcą, jednak zaznaczył, 

że należałoby również pamiętać o Brzeźnie.  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zastanawiał się, czy nie powinno się zrobić 

spotkania. Dodał, że zwróci się do Prezydenta o zorganizowanie takiego spotkania w 

gronie Prezydenta, radnych i odpowiednich służb. Podkreślił, że trzeba ustalić jakie 

działania podjąć, aby móc potem rozmawiać z mieszkańcami i aby zdążyć przed 

następnym sezonem letnim. Spytał radnych o zdanie w tej sprawie. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zgodził się, że zorganizowanie takiego 

spotkania jest bardzo potrzebne. 
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Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że jeszcze dowie się kto w tym 

spotkaniu powinien uczestniczyć. Dodał też, że na pewno Prezydent Grzelak wskaże takie 

osoby. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zasugerował, że w tym spotkaniu powinni 

uczestniczyć organizatorzy takich imprez czy szefowie klubów nocnych. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym.  

Przemysław Ryś – członek Komisji – przychylił się do pomysłu zorganizowania 

spotkania. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że w takim razie zajmie się 

zorganizowaniem takiego spotkania. Oddał głos Pani Agnieszce Bartków, Przewodniczącej 

Zarządu dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. 

Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 

poruszyła tematy bezkolizyjnego przejazdu, bezpieczeństwa dojazdu służb ratunkowych 

oraz temat linię KV – 110. Mieszkańcy Oruni i Olszynki proszą o pomoc w częściowym 

wkopaniu linii energetycznej. Poprosiła radnych, aby wyegzekwować od Energi działanie 

w tej sprawie. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – dodał, że wie nawet, że mieszkańcy sądzili 

się ze spółką Energa w tej sprawie. Poprosił aby Przewodnicząca Bartków przesłała 

informacje do radnych, na jakim etapie jest ta sprawa. 

Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 

obiecała, że prześle taki materiał. Podziękowała za uwagę. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – przeszedł do tematu wniosków do 

budżetu. Poprosił o zabranie głosu radnego Karola Ważnego. 

Karol Ważny – członek Komisji – poruszył kwestię monitoringu w kilku miejscach 

w mieście. Również zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie Domów 

Sąsiedzkich. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji –poprosił o przesłanie do p. Magdy 

Garbowskiej zestawienia wniosków. 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy chodzi o konkretne lokalizacje czy też bardziej 

ogólnie. Dodał, że jego propozycja dotyczy Matarni, Kokoszek i Osowej, jednak może 

powinno się zwrócić z wnioskiem o ogólne zabezpieczenie środków na rozbudowę 

monitoringu w dzielnicach. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że również w Letnicy jest taka 

potrzeba 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się, że najlepiej będzie tak 

sformułować wniosek. Powiedział, że dodatkowo trzeba zwrócić się o zwiększenie 

środków na działalność Domów Sąsiedzkich. 
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Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji –  powiedział, że zgadza się z tym, że trzeba 

dofinansować Domy Sąsiedzkie. 

Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 

poruszyła temat monitoringu na Oruni, gdyż nie został zrealizowany projekt monitoringu 

przy ul. Związkowej. Poprosiła o dopisanie do wniosku monitoringu na Oruni przy ul. 

Ubocze 24. 

Karol Ważny – członek Komisji – zaproponował również dopisanie o zwiększenie 

środków na nowe etaty w Straży Miejskiej. Wymiana kadrowa w SM jest duża i jest to cały 

czas problem. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – dodał, że podczas Święta Straży Miejskiej 

padła deklaracja od Prezydenta Borawskiego. 

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że warto aby Komisja Samorządu i Ładu 

Publicznego jako merytoryczna wsparła ten temat.  Poruszył też temat zwiększenia 

środków na foto – pułapki EKO Patrolu.  

Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 

powiedziała, że wie, że Eko Patrol nie ma ludzi do obsługi foto- pułapek. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że oczywiście rozumie to, ale 

jednak warto napisać taki wniosek. Poprosił radnego K. Ważnego aby napisał zestawienie 

wniosków do budżetu. 

Przemysław Ryś – członek Komisji – powiedział, że pamięta, że już 8  lat temu były 

kupowane foto- pułapki.  

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podsumował tematy wniosków do 

budżetu. 

Przemysław Ryś – członek Komisji – spytał czy po prostu pracownicy Eko Patrolu nie 

mogą również obsługiwać foto - pułapek. 

Karol Ważny – członek Komisji –powiedział, że pamięta, że na Kokoszkach pracownicy 

z Ekopatrolu tłumaczyli, że nie mają możliwości tego robić. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że wyjściem byłoby 

zwiększenie etatów na ten cel.  

Przemysław Ryś – członek Komisji – stwierdził, że jest to do ustalenia. 

Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Orunia – Św. Wojciech – Lipce – 

powiedziała, że były starania ze strony Rady Dzielnicy, żeby rozszerzyć kompetencje aby 

personel z referatów Straży Miejskiej mógł obsługiwać fotopułapki, jednak Straż Miejska 

się na to nie zgodziła. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podsumował temat, poprosił o przesłanie 

do jutra wniosków. 
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Karol Ważny – członek Komisji – poruszył temat zmian w statucie Miasta. Powiedział, że 

prześle aktualną wersję, ustaloną z mecenasem Bodakowskim. Pojawiły się tam dwa nowe 

wątki, ustawodawca wymusza zmianę w statucie w związku z nową procedurą wniosku 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w przypadku Młodzieżowej i Senioralnej Rady 

Miasta. Druga sprawa dotyczy procedury zmiany granic, uwzględnia to zapis, żeby każda 

zmiana granic dzielnicy uwzględniała glosy rad dzielnic. Powiedział, że być może uda się 

na kolejnej komisji wprowadzić to do porządku obrad aby przygotować projekt uchwały 

na sesję w listopadzie.  

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji –  powiedział, że bardzo obawia się 

zamieszania wywołanego przez rady dzielnic, dlatego forsowałby stanowisko, że zmiana 

granic pomiędzy dwiema dzielnicami powinna być wnioskowana przez te rady dzielnic 

z uchwałami, że to właśnie te rady wnioskują o zmianę granicy. 

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.17:45 

 

       

 

        Przewodniczący Komisji 

                                                                         Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

/-/ Bogdan Oleszek 
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Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 
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