
PROTOKÓŁ NR  21-6/2021 

z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska,  

które  odbyło  się  19 października 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 siedmiu, 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. Zaproponował zmianę kolejności w porządku punktów 1 i 2. 

Wszyscy radni głosowali „za” zmianą kolejności porządku.  

Sprawdził obecność. Wszyscy członkowie komisji obecni.  

1. Informacja na temat działalności Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy 

z Mieszkańcami. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

zaczęła od przedstawienia pracowników Biura, powiedziała, że ma nadzieję, że 

współpraca z radami dzielnic idzie w dobrym kierunku. Poinformowała, że wnioski dalej 

będą przekazywane do odpowiednich jednostek. Powiedziała, że cały czas kontynuowane 

są spacery Pani Prezydent w dzielnicach. Dodała, że Biuro stara się pośredniczyć 

w przekazywaniu informacji pomiędzy dzielnicami. Wyraziła nadzieję, że współpraca 

między Biurem a radami dzielnic będzie satysfakcjonująca dla obu stron, poinformowała, 

że najbliższe spotkanie Kolegium odbędzie się w połowie listopada, weźmie w nim udział 

nowy Dyrektor DRMG.  

Andrzej Witkiewicz,  - zadał pytanie odnośnie dyżurów radcy prawnego. Czy ta kwestia 

została uregulowana. 



 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

spytała, jak to wyglądało, kiedy mecenas Bodakowski pełnił dyżury. 

Andrzej Witkiewicz,  - odpowiedział, że był to jeden dzień w tygodniu w wyznaczonych 

godzinach. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że ustali tą sprawę z Panią Aleksandrą Stefańską. 

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

– zasugerowała dokładniejsze informacje w BIP odnośnie pracowników Biura. 

Powiedziała, też że trzeba byłoby zająć się tematem wydatkowania rezerw między DRMG 

a GZDIZ. Powoduje to sytuację, że trzeci rok z rzędu część projektów nie będzie 

zrealizowana. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że zdaje sobie sprawę z problemu. Dodała, że chce zrobić spotkanie robocze 

dotyczące rozliczeń odtworzeń zadań które będą przerzucone na przyszły rok. 

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

spytała kto będzie winny jeśli DRMG  znowu nie poradzi sobie któryś raz z rzędu? 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że tutaj Pani Skarbnik nic nie poradzi. Wyraziła też nadzieję, że nowy 

Dyrektor DRMG poradzi sobie z zadaniami. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – poprosił o przesłanie 

podsumowania ile wniosków Rady Dzielnicy Strzyża jest uruchomionych i na jakim są 

etapie. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że poprosi o przygotowanie takiego zestawienia.  

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – zapytał, czy nie warto byłoby podzielić 

środki na trzy części: środków do realizacji i środków zrealizowanych oraz takich które 

trzeba będzie przenieść na następny rok. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że poprosiła już o takie zestawienie jednostki miejskie. Dodała, że takie 

zestawienie zostanie sporządzone jeszcze przed spotkaniem. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał czy ktoś jeszcze ma jakieś 

pytania w tym punkcie. 



Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – wrócił do wątku rozwoju obsługi programu 

Witkac, w kontekście dokumentów przesyłanych. Spytał czy można byłoby ten system 

jakoś uprościć. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

zapisała temat do omówienia z Pawłem Kordowskim. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – zaproponował, że można np. ustalić, że 

oryginały będą dostarczane raz na pół roku a na bieżąco wysyłane będą skany. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – zgodził się, że można tak to 

zorganizować. Trzeba też ustalić jak będzie się robiło z listą obecności. Na pewno 

ułatwiłoby to radnym w dzielnicach pracę. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – dodał, że w dzielnicy 

Strzyża jest to tak właśnie robione i jest w porządku. Przypomniał jeszcze temat 

podwyższenia diet dla radnych dzielnic, spytał, kiedy pojawi się uchwała, która miała być 

złożona przez Panią Prezydent i czy środki na to są zagwarantowane. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że środki są planowane w budżecie niezależnie od uchwały, natomiast 

kiedy dokładnie taka uchwała zostanie złożona nie jest w stanie powiedzieć. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – powiedział, że wie o tym, że kluby Wszystko 

dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej ustaliły, że do końca roku uchwała powinna być 

podjęta. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że 

rozumie wobec tego, że podwyżki będą. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że niestety nie może tego zagwarantować dopóki nie zostanie to 

załatwione formalnie. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – wyraził nadzieję, że 

Rada ponad podziałami podejmie tą uchwałę. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że nie widzi więcej uwag 

w tym temacie. Przeszedł do omawiania punktu 2 dotyczącego uwag do statutów. 

Poinformował, że ostatnio skończono omawianie na punkcie 34. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – dodał, ze paragraf 34 został omówiony prawie 

cały. 



Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że może wszystkim udostępnić ten fragment. Dodała, że ten punkt jest 

w zasadzie rozbiciem na punkty tych elementów, które są już w statucie. (42:30) Poprawka 

miała dotyczyć tylko pkt. F)  dot. utrzymania i rozwoju infrastruktury i drobnych inwestycji, 

i to na pewno trzeba dopisać. Jest również nowy pkt. G „informowanie o działaniach 

i inicjatywach rady przedsięwzięciach , kwota na to nie może przekroczyć 1% środków 

dzielnicy. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że w starym projekcie było 

5%. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – powiedział, że taka była jedna z propozycji 

grupy radnych. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

stwierdziła, czy w takim razie ma to być 2% skoro zostało to już omówione wcześniej. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – spytał czy była to 

propozycja grupy radnych czy też komisji i czy komisja nad tym głosowała. Poprosił 

o rozważenie czy tego limitu nie włączyć do pozostałych działań rady, ponieważ utrudnia 

to promowanie poszczególnych wydarzeń w dzielnicy. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

nie zrozumiała, czy chodzi o dodatkowe pieniądze. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – doprecyzował, że 

chodzi o to żeby rada dzielnicy mogła przeznaczyć na działania informacyjne jakiś procent 

środków ogólnych rady. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że taki był właśnie zamysł tego punktu. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że 

w takim razie trzeba byłby przeredagować ten punkt. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami –  

zgodziła się z tym. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – zgodził się z powyższą argumentacją, ponieważ 

w mniejszych dzielnicach może to być problem, ale podlega to dalszej dyskusji. 

Monika Mazurowska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki – zwróciła się 

z pytaniem czy kwoty wydatkowane na utrzymanie domeny i hostingu również muszą się 

mieścić w tym 1%. 



Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że rzeczywiście temat ten był już wcześniej poruszany. Był pomysł 

umieszczania informacji o radach dzielnic w zakładkach na stronie gdansk.pl, żeby był to 

jedyny sposób komunikowania. Stwierdziła, że raczej nie wliczałaby kosztów utrzymania 

domen do tego 1%. Powiedziała, że zostanie to jeszcze sprawdzone. 

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

zrobić zapis że rady dzielnic, które nie mają swojej zakładki na gdansk.pl będą mogły 

finansować swoje strony internetowe z osobnej puli środków. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

stwierdziła, że pewnie trzeba będzie to zrobić. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – przypomniał, że były głosy aby jednak wliczać 

do tego 1% wydatki na strony internetowe, ale zależy jakim budżetem dysponuje rada 

dzielnicy Aniołki. 

Monika Mazurowska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki –odpowiedziała, że 

jest to około 70 tys. zł. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

przeszła do omawiania następnego punktu dotyczącego zadań o charakterze 

inwestycyjnym zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością miasta Gdańska. 

Zostało tu sprecyzowane, że mogą one dotyczyć wyłącznie nowych przestrzeni 

sportowych lub rekreacyjnych.  Dodała, że tutaj opinia była negatywna, ponieważ 

z dotychczasowego doświadczenia realizacja takich projektów na terenach nie należących 

do gminy miasta Gdańska nie zawsze przebiega zgodnie z planem. Poprosiła również 

o opinie radnych dzielnic. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – stwierdził, że jednak 

warto zapisać to w statucie, gdyż w przyszłości lepiej, żeby była taka możliwość. Dodał, że 

każda rada będzie mogła przeznaczyć środki na taką niezrealizowaną inwestycję przenieść 

na przyszły rok czy na inną inwestycję a zawsze warto spróbować. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – zgodził się z przedmówcą, powiedział, że byłoby 

to bardzo cenne narzędzie. Dodał, że rozumie problemy formalne ale przecież rada 

dzielnicy może wiele działań wcześniej zaplanować. O szczegółach pewnie trzeba by było 

jeszcze porozmawiać, ale warto byłoby zostawić taką „furtkę” dla rad dzielnic. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – dodał, że warto byłoby jeszcze 

uzgodnić szczegóły z prawnikami, gdyż w przypadku zmian właściciela gruntu mogą 

wyniknąć duże problemy. Powiedział, że będzie na pewno potrzebne wsparcie p. Sylwii 

aby nie zrobić błędów w zapisach. 



 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że na pewno nie wchodzą w grę żadne remonty, w przypadku gdy chodzi 

o tereny nie gminne. Muszą to być tereny wolne od wszelkich urządzeń, placów zabaw.  

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że w tym punkcie nie ma 

więcej zgłoszeń. Zaproponował przejście do następnego punktu. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

przeszła do punktu „planowania procedury budżetowej”.  Konsultacje, na co mają być 

wydatkowane środki powinny być przeprowadzone przez radę do 31 marca roku 

poprzedzającego rok budżetowy, potem do 15 kwietnia roku poprzedzającego Zarząd 

dzielnicy przekazuje Prezydentowi propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji ze 

środków dzielnicy. Wydziały i jednostki mają czas do 30 czerwca aby te zadania 

skonsultować – po tym czasie Prezydent stwierdza czy są one możliwe do realizacji.  Do 

15 września Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę odnośnie przeznaczenia środków 

dzielnicy. Środki ujęte w uchwałach rad dzielnic są potem ujmowane w planach  

finansowych wydziałów UM i jednostek organizacyjnych i wpisywane do budżetu Miasta 

Gdańska, który jest potem przyjmowany uchwałą Rady Miasta Gdańska. Podsumowała, że 

rok poprzedzający polega na planowaniu zadań i kosztów ich realizacji. Powiedziała, że nie 

widzi przeciwskazań żeby przesunąć terminy składania do Prezydenta. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji – zgodziła się z tym, że przesunięcie tych terminów 

jest dobrym rozwiązaniem., wnioskowali o to radni dzielnic. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – podziękował za chęć 

zmiany terminów. Zadał pytanie odnośnie konsultacji z mieszkańcami dotyczących 

rodzajów przedsięwzięć. Powiedział, że na tym etapie mieszkańcy jeszcze nie mają wiedzy 

o projektach. Poprosił o skorygowanie tych zapisów.  

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że jak najbardziej zapis o konsultacjach można zmienić, uszczegółowić, że 

chodzi o składanie przez mieszkańców wniosków.  Obecnie jest zapis, że do 30.04 wnioski 

są składane a do 30 czerwca jest czas na ich opiniowanie przez Prezydenta.  

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – zaproponował, żeby 

określić limit czasu, do kiedy Prezydent Miasta Gdańska może negatywnie zaopiniować 

możliwość realizacji przedsięwzięcia.  

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – zgodził się z A. Witkiewiczem odnośnie tego, 

żeby wpisać do statutu zapis o wnioskach mieszkańców. 



Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – poinformował, że w tym punkcie nie 

ma więcej głosów. Zaproponował przejście do następnego punktu. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że w kwestii omawiania tematu procedury budżetowej temat został 

wyczerpany. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – spytał, co będzie 

w sytuacji gdy zostaną złożone wnioski, urząd zaopiniuje je w części negatywnie, a okaże 

się że np. ze 100 tysięcy jest możliwość wydanie jedynie 50 tysięcy. Czy pozostałą kwotę 

dzielnica traci, czy można ją będzie jakoś inaczej rozdysponować.  

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że według niej nie jest w statucie określone, że tych wniosków nie można 

złożyć  więcej, żeby mieć rezerwę. Dodała, ze jest też możliwość uchwał zmieniających 

realizację poszczególnych zadań.  

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – poprosił jednak 

o sprecyzowanie., jak to miałoby wyglądać. Dodał, że powinien być zapis o tym, że takie 

pozostałe środki będzie można jakoś wykorzystać.  

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

zapisała przekazane uwagi i powiedziała, że spróbuje umieścić taki zapis. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – poruszył temat wydatków miękkich, pojawił się 

zarzut, że procedura jest rozwleczona, co w jego ocenie jest pozytywne, bo daje więcej 

czasu na zaplanowanie. Dodał, że warto rozważyć podobną procedurę tutaj. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że mowa jest tutaj o szacowanej liczbie, nie ma to być zbyt restrykcyjne, 

a daje jakiś wyznacznik czasowy. Nie ma natomiast tutaj wymogu ścisłej daty. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – zwrócił się z pytaniem w związku z konkursami 

dla organizacji pozarządowych., gdzie wiele konkursów ze względu na przyjęcie uchwały 

budżetowej w mieście było uruchamianych dopiero na początku roku i w związku z tym 

rozstrzygnięcie ich było dopiero możliwe na początku II kwartału. Dlatego wiele 

konkursów teraz jest organizowanych w październiku – listopadzie. Spytał jakie są szanse 

na rozwiązanie tego problemu.  

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że jest to realne bo w momencie gdy do 30 września mamy uchwałę, to 

jednostka realizująca czy Wydział Rozwoju Społecznego może dane zadanie zaplanować 

w konkursie grantowym. 



Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – powiedział, że rozumie, że te same zasady 

mogłyby obowiązywać w konkursach np. świątecznych samej Rady. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że tak pod warunkiem, że jest to konkurs dotyczący przyszłorocznych 

zadań. Dodała, że większość tych zadań jest realizowana nie w konkursach grantowych. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji – doprecyzował, że bardziej chodzi mu o sytuację 

kiedy rada samodzielnie realizuje jakieś zadanie miękkie, czy można przy takiej 

procedurze zacząć przygotowania wcześniej, aby zadania mogły zostać zrealizowane np. 

w styczniu. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że jeśli będą na to zabezpieczone środki to tak. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – zaproponował zapis 

że wnioski będą realizowane od 1 stycznia, ponieważ zmiana procedura jest także po to 

aby można było wydatkować te środki od 1 stycznia. Wrócił do tematu czy potrzebny jest 

tak szczegółowy zapis punktu dot. środków miękkich, dodał, że według niego nie ma 

konieczności umieszczania tam takich rzeczy jak zasady naboru czy szczegółowe koszty 

przedsięwzięcia. Można wpisać orientacyjny koszt przedsięwzięcia., gdyż po np. półtora 

roku może trzeba będzie to zmieniać. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

powiedziała, że dla Urzędu jest ważne aby poznać składowe tego przedsięwzięcia aby 

oszacować koszt i jakie kwoty zaplanować. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że zgadza 

się z tym ale bez rozdzielania na poszczególne elementy, np. Mikołajek. Dodał, ze im więcej 

papierów zostanie stworzonych tym potem może być to trudniejsze do zmiany. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, ze chodzi tylko o to żeby były podane składowe przedsięwzięcia, bez kwot. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –  powiedział, że oczywiście najważniejsze jest 

aby wiedzieć na co pójdą zaplanowane środki i to jest ważne zarówno dla radnych jak i dla 

mieszkańców. Dodał, że jednak wie z rozmów z Wydziałem Rozwoju Społecznego, że 

powinno się doprecyzować wydatki. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

dodała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozbijać każdego 

wydarzenia na części.  



Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –  wyraził wątpliwość, czy można tak robić i czy 

nie doprowadzi to do sytuacji kiedy np. trzeba będzie wyłonić jednego wykonawcę do 

organizacji np. 30 różnych festynów.  

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że Łódź stosuje takie rozwiązania. Wiadomo to z rozmów telefonicznych, 

jednak Gdańsk jeszcze zbiera tutaj doświadczenie. Na pewno będzie potrzebny koszt 

ostateczny i składowe przedsięwzięcia. Powiedziała, że jeszcze to sprawdzi. 

Dodała, że postara się jeszcze wziąć pod uwagę sugestię Pana Andrzeja aby zastanowić 

się czy termin pomiędzy październikiem a styczniem nie powinien być przeznaczony na 

doplanowanie nie wydanych wcześniej kwot. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – Spytał czy chodzi tutaj o środki na 

projekty, które z jakichś przyczyn nie zostały zrealizowane. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że chodzi tutaj o środki, które w procesie planowania pomiędzy styczniem 

a wrześniem ewentualnie się zwolniły ponieważ miały ocenę negatywną i aby ewentualnie 

zaplanować na co je przeznaczyć. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał czy taki termin 3 miesięczny 

wystarczy na ewentualne zaplanowanie. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że owszem, wystarczy, gdyż zostało to już wcześniej sprawdzone. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że nie widzi więcej 

zgłoszeń. Poruszył temat 41.1, tzn. temat wyborów. Spytał, czy Karol Ważny może omówić 

ten temat. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –   odpowiedział, że temat ten został omówiony 

ostatnio. Omawianie uwag zostało praktycznie zakończone. Poprosił p. Magdę Garbowską 

o w miarę pilne przygotowanie protokołu z tego posiedzenia. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – zgłosił się z pytaniem, 

czy radni miasta Gdańska przychylają się do tego żeby w składzie zespołu konsultacyjnego 

oceny odwołań od negatywnej oceny Prezydenta byli tylko radni Miasta. Jego zdaniem jest 

niedopuszczalne aby urzędnicy reprezentujący Prezydenta byli sędzią we własnej sprawie. 

Reprezentacja tutaj powinna być bezstronna.  

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – stwierdził, że w obecnej chwili nie 

można udzielić odpowiedzi na to pytanie. Trzeba się skonsultować z radcą prawną, 

poprosił p. Sylwię Betlej o sprawdzenie tego zagadnienia.  



 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że 

w dalszym ciągu uważa, że w takim zespole nie powinni być tylko urzędnicy. Powinien to 

być zespół konsultacyjny, którego członkami będą radni.  

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – odpowiedział, że rozumie intencje 

przedmówcy ale jednak chciałby posiłkować się tutaj opiniami prawników. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że oczywiście można się zwrócić do prawników, jednak zespół składa się 

z różnych osób tj. przedstawicieli Prezydenta i Rady Miasta. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – odpowiedział, że i tak 

przedstawiciele Prezydenta mają w tym zespole większość i mogą przegłosować radnych 

miasta. Powiedział, że w takim razie odwołanie od decyzji jest fikcją.  

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –   odniósł się do wypowiedzi A. Witkiewicza. 

Powiedział, że wydaje się że analogia do budżetu obywatelskiego jest uzasadniona 

i funkcjonowanie zespołu działa dobrze.  

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – dodał, że skoro 

bierzemy przykład z budżetu obywatelskiego to powinno się wpisać do tego zespołu po 

trzech przedstawicieli zarządów. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – spytał czy jeszcze A. Witkiewicz ma coś 

do dodania. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – odpowiedział, że 

pewnie byłoby wiele do przedyskutowania ale czas się kończy. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że nie jest to problem i jeśli 

trzeba można dalej dyskutować, natomiast muszą być przede wszystkim opinie prawne, 

żeby nie popełnić błędu i aby nie zostało to odrzucone przez Wojewodę. 

Andrzej Witkiewicz, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że zgadza 

się z tym, jednak aby opinia była dostępna również dla radnych dzielnic. Dobrze byłoby 

również rozszerzyć zespół o trzech przedstawicieli zarządów i trzech z NGO’sów. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że komisja przyjęła 

propozycje i zwrócił się do Przewodniczącego K. Ważnego o rozważenie ich na kolejnym 

posiedzeniu. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –   powiedział, że jak najbardziej można temat 

omówić z A. Stefańską lub z mecenasem Bodakowskim. 



 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i współpracy z mieszkańcami – 

odpowiedziała, że można jak najbardziej omówić temat z p. Stefańską. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – poprosił również o przygotowanie 

notatki z takiego spotkania. Powiedział, że nie widzi więcej głosów.  

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

– zadała pytanie do p. Ważnego odnośnie zgłoszeń do weryfikacji czy Komisja zajęła się 

nimi. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –   poinformował, że było spotkanie z zespołem 

projektowym Pani prof. Sagan gdzie ustalono że będzie w przyszłym roku 

przeprowadzony pilotaż w dzielnicy Piecki Migowo w kontekście potrzeb zmian granic 

dzielnic. W ramach tego pilotażu ma być wypracowana metoda która będzie stosowana 

w innych częściach miasta.  

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

– spytała, czy wobec tego nie ma szans na podział w tej kadencji. 

Karol Ważny, Przewodniczący Komisji –   odpowiedział, że lepiej zrobić to bardziej 

szczegółowo, na razie będziemy się skupiać na dzielnicy Piecki – Migowo. 

Romuald Plewa – wiceprzewodniczący Komisji – powiedział, że nie widzi więcej pytań. 

Sprawdził obecność. Na stan siedmiu członków komisji obecnych było czterech 

członków. 

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

protokołu.  

Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie Komisji - godz.19:30. 
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