BRMG.0012.79.2021. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 34-9/2021
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 21 października 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 34 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 4 projekty uchwał, w tym
projekty uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Miasta
Gdańska (druk 1091 i 1092), których Komisja nie będzie opiniować ze względu na brak
informacji dotyczących zakresu działania Komisji.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek

obrad:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska, które wpłynęły do komisji.
Druk 1097 – w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska
Przedstawia: Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
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2. Druk 1099 - w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych na
działalność statutową jednostek pomocniczych.
Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
3. Podsumowanie realizacji projektów budżetu obywatelskiego
Przedstawia: Sylwia Betlej, p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy
z Mieszkańcami.
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
za

-

Wstrzymujący
się
-

PUNKT 1
Punkt 1.1.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska
(druk 1097)
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
28 października 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Cezary Śpiewak –
Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że temat ten był rzeczywiście
omawiany wcześniej i najwięcej kontrowersji budził temat granic. Ale oczywiście jeśli ktoś
z radnych ma pytania to można pytać.
Karol Ważny – członek komisji – stwierdził, że projekt ten niewiele się różni od
poprzedniego. Jedyna dyskusyjna rzecz to był temat gdy w sytuacji gdy jest to inicjatywa
dwóch rad dzielnic, to wniosek musi być spójny merytorycznie.
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Romuald Plewa, członek Komisji – poprosił radnego K. Ważnego o zdefiniowanie
sytuacji kiedy rady dzielnic mają różne zdanie na temat terytorium, tak jak w przypadku
kiedy jest budynek który leży na granicy dwóch dzielnic.
Karol Ważny – członek komisji – odpowiedział, że zależy to od trybu, który będzie
przyjęty w tej sytuacji. Czy będzie to wniosek rad dzielnic to zgodnie z projektem powinny
one złożyć wspólny wniosek, natomiast jeśli byłaby to inicjatywa Rady Miasta, to również
opinia rad dzielnic będzie miała znaczenie. Natomiast decyzyjność pozostanie po stronie
Rady Miasta.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się, ze jest to ważne aby to Rada
Miasta decydowała, a rady dzielnic opiniowały.
Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że w takim razie nic właściwie się tutaj nie
zmieniło.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał radnego C. Śpiewaka – Dowbora, czy
ma coś jeszcze do dodania.
Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej –
dodał, że całe tworzenie projektu było pilotowane przez radnego K. Ważnego oraz
Mecenasa Bodakowskiego. Został zgłoszony jako klubowy, aby mógł wejść na najbliższą
sesję. Odniósł się też do dyskusji na temat sytuacji, kiedy budynek znajduje się na granicy
dwóch rad dzielnic, mówiąc, że oczywiście najlepiej byłoby gdyby w takiej sytuacji rady te
porozumiały się między sobą. W innym przypadku być może będzie musiała ingerować
Rada Miasta.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zwrócił się z pytaniem jaka jest tutaj rola
Komisarza Wyborczego.
Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej –
powiedział, że Komisarz wyborczy ustala okręgi wyborcze.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – doprecyzował, że chodzi mu o to czy nie
będzie kolizji z okręgami wyborczymi radnych.
Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej –
odpowiedział, że jest to kwestia do ustalenia przez Komisarza wyborczego, ponieważ leży
to tylko w kompetencjach Komisarza Wyborczego. Tutaj Rada Miasta nie ma żadnych
kompetencji.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – dodał, że zapisy dotyczące granic powinny
iść w tym kierunku aby rady występujące z wnioskiem o zmianę granic miały zgodne
stanowisko. Spytał również, czy musi być koniecznie w statucie zapisana możliwość
zgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
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Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej –
powiedział, że więcej na ten temat będzie mogło powiedzieć radny K. Ważny, jednak
wynika to ze zmian ustawowych.
Karol Ważny – członek komisji – potwierdził, że według dotychczasowego stanu
prawnego było tak, że każdy mógł złożyć inicjatywę uchwałodawczą, jednak nowa ustawa
wymusza takie zmiany.
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 Cezarego Śpiewak
– Dowbora, Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej 6 głosami „za”
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr 34 – 9/102-20/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.258.2021.
Punkt 2.
Projekt uchwały w sprawie projektu w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków
finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych – druk 1099.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poprosił Panią S. Betlej o krótkie
przedstawienie projektu uchwały.
Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy
z Mieszkańcami – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Powiedziała, że
zgodnie ze statutem co roku trzeba podjąć uchwałę. Jest to standardowy druk.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał czy nastąpiły jakieś zmiany.
Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy
z Mieszkańcami – odpowiedziała, że nie, jedynie w Letnicy zorganizowano akcję
informacyjną aby więcej mieszkańców się zameldowało. Jest to związane z tym, że im
więcej jest mieszkańców w danej dzielnicy, tym więcej środków dla dzielnicy zostanie
przyznanych. Zwiększyło to liczbę zameldowanych w Letnicy o 13%.
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Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – przypomniał, że za tą frekwencję jest
wyższa stawka na 1 mieszkańca, więc rzeczywiście ważne jest żeby jak najwięcej
mieszkańców się tam zameldowało.
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
-

PUNKT 3
Podsumowanie realizacji projektów budżetu obywatelskiego
Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy
z Mieszkańcami – powiedziała, że w budżecie obywatelskim jest wiele projektów
dotyczących ładu i samorządu. Najczęściej są to projekty związane z monitoringiem,
zwłaszcza jeśli chodzi o tereny rekreacyjne, które często są dewastowane. Natomiast nie
wszystkie te projekty przechodzą. Trochę został zmieniony regulamin. Została wyłączona
możliwość wnioskowania o dodatkowe patrole Straży Miejskiej ze względu na brak
etatów. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych są
możliwe do realizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o zmianę
organizacji w ruchu drogowym najpierw musi być pozytywna opinia Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni. Będzie realizowany monitoring przy Zbiorniku Augustowskim, będą
zamontowane kamery wokół zbiornika. W poprzednich edycjach m.in. zostały
zamontowane kamery przy przejściach dla pieszych przy ulicy Wilanowskiej czy na kładce
na Olszynce. Były też montowane defibrylatory AED, m.in. na Wzgórzu Mickiewicza,
w Parku Reagana, było to aż 26 lokalizacji. Był też montowany monitoring w Brzeźnie.
Dodała, że w dniu jutrzejszym będą ogłaszane wyniki głosowania do budżetu
obywatelskiego na lata 2022- 2023.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za przedstawienie tematu.
Zauważył, że widać zmianę spojrzenia mieszkańców na kwestie budżetu obywatelskiego.
Romuald Plewa, członek Komisji – spytał o jakie projekty we Wrzeszczu chodzi.
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Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Rad Dzielnic i Współpracy
z Mieszkańcami – odpowiedziała, że chodzi o trzy projekty monitoringu we Wrzeszczu
Dolnym, Brzeźnie i Oruni Górnej.
Romuald Plewa, członek Komisji – podziękował za informacje. 00:38:38.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że temat został wyczerpany.
Przeszedł do następnego punktu.
PUNKT 4
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poruszył temat hałasów w Śródmieściu.
Powiedział, ze jest wiele zgłoszeń na ten temat od mieszkańców. Poinformował, że były
rozmowy z Policją i Strażą Miejską o zwiększenie patroli. Zaprosił do rozmowy panią
Monikę Nkome-Evini, Menadżer Śródmieściu. Poprosił o przekazanie swoich spostrzeżeń
odnośnie tego problemu.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – powiedziała, że rzeczywiście temat ten
jest jej znany, był jej również zgłaszany i jest to problem poważny, który nie ogranicza się
tylko do sezonu letniego ale także w ciągu roku. Są to przede wszystkim hałasy związane
z działalnością klubów nocnych, niektórych ogródków gastronomicznych ale także
muzyków ulicznych. Były zaproponowane różne działania, m.in. odbyły się warsztaty
mające na celu znalezienia rozwiązań tego problemu. Wynikły z tego propozycje, m.in.
utworzenia kampanii społecznych uwrażliwiających różnych gości ale także restauracje
czy kluby na potrzeby mieszkańców. Jest też realizowana kampania „Miło, że jesteś
w Gdańsku”, w ramach której są rozwieszane w mieście plakaty zwracające uwagę m.in.
na kwestie uszanowania ciszy nocnej. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zaproponowali
wypracowanie wytycznych dla artystów ulicznych, jak ograniczenie możliwości występów
do godz. 22, wykluczenie pewnych lokalizacji. Zgodnie z przepisami artyści powinni się
zgłaszać do GZDIZ z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, jednak często
tego nie robią. Pojawił się również postulat ustanowienia prawa lokalnego. Podczas badań
ankietowych na temat potrzeb mieszkańcy potwierdzili uciążliwość hałasów
generowanych w Śródmieściu, również przez gości z najmu krótkoterminowego.
Poinformowała, że 27 października odbędą się konsultacje w Instytucie Kultury Miejskiej
na temat Parku Kulturowego, będą poruszane tematy współpracy mieszkańców
i turystów. Przypomniała, że będą zlecane badania wśród mieszkańców Śródmieścia
poświęconych tylko tematowi hałasów w Śródmieściu.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że radni Komisji również na
temat dyskutowali i doszli do wniosku, że powinno powstać jakieś prawo, np. określające
ilość dopuszczalnych decybeli. Spytał, czy wiadomo coś czy można byłoby zmienić stronę
wyjścia dla klubów przy ul. Tkackiej.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – poinformowała, że są zaplanowane
spotkania z przedstawicielami klubów i na pewno takie rozwiązanie zostanie
zaproponowane.
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Przemysław Ryś – członek Komisji – spytał odnośnie Parku Kulturowego, czy zostaną
w jakiś sposób ukrócone incydenty natarczywego zaczepiania turystów przez
pracowników klubów go-go. Nie przysporzy to Miastu Gdańsk dobrego imienia. Może
lepiej, żeby tego rodzaju działalność była prowadzona poza ścisłym centrum Starówki.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – powiedziała, że nie uczestniczyła
w początkowych rozmowach w tym temacie, ale z badań przeprowadzonych wśród
mieszkańców wynika, że sama obecność jest tolerowana, ale to co powinno być
eliminowane to natrętne naganianie klientów i zbyt widoczne witryny sklepów
erotycznych.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał czy sprawa ładu, porządku i hałasu
będzie regulowana wcześniej, tzn. przed wakacjami 2022 r. i czy Rada Miasta będzie mogła
uchwalić prawo, które będzie już obowiązywało od przyszłego roku.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – odpowiedziała, że są planowane
propozycje prawa lokalnego wcześniej, które będą obowiązywały już w przyszłym sezonie
turystycznym w zakresie, w jakim da się to uregulować. Park Kulturowy nie pozwala na
całkowitą dowolność regulacji, poprzez ustawę o ochronie zabytków, w której są mocno
zaznaczone obszary w jakich można wprowadzać regulacje, natomiast miasto będzie się
starało aby wszystkie te uciążliwości wyeliminować.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że to bardzo dobrze, że będzie
to przeprowadzone wcześniej.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – dodała, że w Śródmieściu jest potrzeba
na całodobowe patrole Policji, bo samo prawo niewiele zdziała.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że jest nowy Komendant
Miejski i może trzeba będzie zaprosić go na posiedzenie i przedyskutować temat. Może
wówczas uda się chociaż zminimalizować hałas w Śródmieściu. Dodał, że kiedy
w listopadzie będą wyniki sondażu prowadzonego przez Uniwersytet Gdański i wówczas
będzie można coś więcej powiedzieć. Wiadomo, że trzeba pogodzić interesy obu stron, nie
chodzi też o to żeby całkowicie zabić życie nocne w Gdańsku. Powiedział, że najwięcej
zgłoszeń dotyczy ul. Tkackiej, ale również okolice Stoczni.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – powiedziała, że tam również
prowadzone są działania, razem z Policją.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zaproponował czy nie warto by zaprosić na
warsztaty mieszkańców, którzy piszą te pisma, może warto wziąć pod uwagę ich
propozycje.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – odpowiedziała, że jest to bardzo dobry
pomysł i obiecała, że prześle do radnych informacje dotyczące konsultacji społecznych
w ramach Parku Kulturowego z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców.
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Przemysław Majewski – Radny Miasta Gdańska – poinformował, że zgłosiła się do
niego grupa osób, chodzi o problem hałasów występujący również w okolicach Stoczni,
tzw. Ulicy Elektryków. Osoby te czują się pomijane w dyskusjach przez władze Miasta.
Również mieszkańcy ulicy gdzie mieści się klub „Miasto Aniołów” narzekają na uciążliwy
hałas. Zaapelował o zorganizowanie, nawet online, spotkania, podczas którego mogliby
się wypowiedzieć mieszkańcy. Podziękował za możliwość zabrania głosu.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – stwierdziła, że zdaje sobie sprawę
o których mieszkańców chodzi i właśnie warsztaty, które się odbyły były poświęcone
tematowi hałasów i wstęp dla mieszkańców był wolny.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że na pewno każdy z radnych
po otrzymaniu informacji będzie starał się je rozpowszechniać wśród mieszkańców.
Romuald Plewa, członek Komisji – zaproponował, żeby o tych spotkaniach informować
też zawsze rady dzielnic. Zwrócił się z pytaniem odnośnie sytuacji we Wrzeszczu przy
Dworcu. Jest tam sklep z alkoholem, na który skarżą się mieszkańcy. Czy można coś w tej
sprawie zrobić.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – odpowiedziała, że tymi sprawami
zajmuje się Referat Handlu, który wydaje pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – dodał, że radny P. Ryś powinien wiedzieć
czy wpływają takie skargi.
Przemysław Ryś – członek Komisji – odpowiedział, że nie słyszał nic o skargach na taki
sklep.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował M. Nkome - Evini za
omówienie tematu i wszystkie informacje. Powiedział, że liczy na dalszą współpracę.
Monika Nkome-Evini – Menadżer Śródmieścia – podziękowała za zaproszenie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – przeszedł do następnej sprawy. Jest to
wniosek radnego dzielnicy Zaspa Młyniec Krzysztofa Dąbrowskiego o rozwiązanie Rady
Dzielnicy Zaspa – Młyniec, z uwagi na rażące naruszenia prawa przez tą Radę. Powitał
radnego K, Dąbrowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Kamila Sośniaka. Poprosił
Pana Dąbrowskiego o odniesienie się do w/w sprawy i czy podtrzymuje swój wniosek.
Krzysztof Dąbrowski- radny dzielnicy Zaspa Młyniec – Powiedział, że w całości
podtrzymuje swój wniosek. Po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek stwierdził, że
argumentacja przedstawiona w stanowisku Rady Dzielnicy nie stanowi rzetelnej
odpowiedzi na postawione zarzuty. Jego zdaniem odpowiedzi były lakoniczne. Odniósł się
do zarzutu nr 27 , tzn. kwestii związanej z nie przedstawianiem sprawozdania
z działalności Zarządu za poprzedni rok. Odpowiedź Rady Dzielnicy mówi o sprawozdaniu
za 2021 rok, natomiast we wniosku była mowa o sprawozdaniu za 2020 r. Według jego
wiedzy Komisja Rewizyjna nie spotkała się ani razu w tym roku, ponieważ większość
radnych dzielnicy nie bierze udziału w posiedzeniach. Wspomniane sprawozdanie nie
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zostało poprzedzone posiedzeniem Zarządu Dzielnicy.
Powiedział, że w całości
podtrzymuje zarzuty zawarte we wniosku i poprosił Radę Miasta Gdańska o jego
rozpatrzenie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie głosu Kamila Sośniaka,
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – powitał
wszystkich zebranych. Odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Powiedział, że Pan radny
nieczęsto bywa na sesjach, w 2019 r. nie był chyba na żadnej sesji. Wspomniał o zarzucie
odnośnie nieskładania sprawozdań z działalności Zarządu. Zaznaczył że w siedzibie Rady
Dzielnicy jest dostępny segregator, sprawozdanie z 2020 r, leżało w nim od kwietnia,
informacje były przekazane do radnych mailowo, natomiast Pan radny nie miał wcześniej
żadnych uwag do tego sprawozdania. Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną, nie jest prawdą że
w ogóle nie odbyło się jej posiedzenie, z tego co mu wiadomo spotkała się raz. Dodał, że
wielokrotnie przypominał radnemu Zbigniewowi Chudziewskiemu, żeby zwołał
posiedzenie komisji, jednak do tej pory nie zrobił tego. Na to niestety nie ma wpływu. Na
ostatniej sesji we wrześniu br. było przedstawione sprawozdanie za rok 2020, było
również przyjęte uchwałą, jednak radnego Dąbrowskiego nie było na tej sesji. Stwierdził,
że stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie wniosku K. Dąbrowskiego jest rzeczywiście
w niektórych miejscach bardzo zwięzłe, gdyż w wielu punktach zarzuty są nieprawdziwe.
Np. w wielu pismach K, Dąbrowski zarzucał Radzie, że protokół z sesji jest tworzony przez
innego radnego, a nie przez Przewodniczącą lub
Wiceprzewodniczącą Rady.
W poprzedniej kadencji jednak Pan Dąbrowski będąc radnym sam wielokrotnie taki
protokół pisał. Statut oczywiście tego nie zabrania. Rada bardzo dużo robi dla Dzielnicy,
mogą o tym zaświadczyć wszystkie jednostki znajdujące się w dzielnicy Zaspa Młyniec.
Pozyskiwane są środki na realizację różnych inwestycji, jak naprawa chodników, remont
ulicy Pilotów. Rada również stara się propagować wśród mieszkańców Budżet
Obywatelski, organizując różne akcje promocyjne mobilizujące mieszkańców do
głosowania. Odniósł się również do zarzutu, że maile o zwołaniu sesji są wysyłane z adresu
Zaspa Młyniec, jest to mail do którego każdy radny, również Krzysztof Dąbrowski, może
mieć dostęp i był o tym informowany. Innym zarzutem jest zatajanie informacji o pracach
Rady i nie podawanie do publicznej wiadomości istotnych pism dot. funkcjonowania Rady
i Zarządu. Dodał, że może czasem jakieś informacje, ze względu na braku osoby
zajmującej się tym, nie zostały na czas zamieszczone, jednak strona działa i Rada stara się
na bieżąco ją aktualizować. Również strona na Facebook ’u jest prowadzona. Jest co
kwartał wydawana gazetka osiedlowa, w której również zamieszczane są ważne
informacje. W ramach współpracy ze Spółdzielnią Zaspa Młyniec, są umieszczane
informacje na klatkach schodowych. Jeśli chodzi o zbyt późne przekazanie informacji
o terminie sesji, czyli niezachowanie terminu 7 dni mogły się zdarzać, jednak wynika to
z niedoświadczenia i zawsze starano się to szybko naprawiać.
Podkreślił, że wniosek ten jest poparty jedynie opinią samego radnego Krzysztofa
Dąbrowskiego, nie ma poparcia ani żadnej grupy mieszkańców ani innych osób. Zdziwił
się, że radny Dąbrowski w poprzedniej kadencji nie miał żadnych zastrzeżeń. Dodał, że
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jest gotowy wyjaśnić każdy zarzut zawarty we wniosku p. Dąbrowskiego i odpowie na
pytania radnych.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – dodał, że na posiedzeniu jest obecna
również Pani Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka, spytał czy ma coś do dodania
w tej sprawie.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – powiedział, że
niestety Pani Przewodnicząca Rady Agnieszka Wierzbicka ma problem z mikrofonem.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poinformował Pana Dąbrowskiego,
w odpowiedzi na jego pismo w sprawie otrzymania opinii prawnej, że jest ono w trakcie
dekretacji Przewodniczącej Rady Miasta i po otrzymaniu pisma, Komisja odpowie na nie.
Dodał, że w jego opinii na pewno Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec dopuściła się naruszeń,
jednak jest z jej strony chęć współpracy i poprawy uchybień. Jest to bardzo ważne i jeśli
nawet nastąpiły naruszenia to trzeba szukać takich rozwiązań, które udoskonalą pracę tej
Rady. Rozwiązywanie Rady Dzielnicy jest bardzo drastycznym posunięciem, które nie
byłoby korzystne dla mieszkańców. Zaapelował do Pana Dąbrowskiego, żeby może
rzeczywiście bliżej współpracował z Radą.
Krzysztof Dąbrowski - radny dzielnicy Zaspa Młyniec – zaznaczył, że wszystko co
napisał w swoim wniosku jest prawdą. Zwrócił uwagę, że w punkcie 2 uzasadnienia
powołał się § 35 ust. Statutu, który mówi o rażącym naruszeniu prawa przez Radę.
Wszystkie zarzuty, które zostały wskazane dotyczyły naruszenia prawa. Natomiast to czy
współpraca z różnymi instytucjami układa się dobrze, nie ma związku z tymi naruszeniami.
Dlatego zaapelował, żeby Rada Dzielnicy zwróciła na to uwagę.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – odniósł się do
wypowiedzi przedmówcy. Stwierdził, że np. zarzut dotyczący naruszenia - §5 ust. 1 pkt. 9
Statutu, mówiący o nie podejmowaniu uchwał w sprawie określenia priorytetowych
zadań dla dzielnicy, nie powinien być podnoszony ponieważ zarówno w roku 2019 jak
i 2021 taka uchwała została przez Radę Dzielnicy podjęta. Jeśli chodzi o naruszenie §15
ust. 1 pkt.13 Statutu, ostatnio Rada opiniowała miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Pasa Startowego na Zaspie.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że wszystkie przytaczane
punkty muszą być najpierw potwierdzone ze stanem faktycznym, poza tym trzeba się
zastanowić czy wszystkie te czynności są obowiązkowe. Dobrze, że część z nich została
naprawiona.
Romuald Plewa, członek Komisji – zwrócił się z pytaniem ,dlaczego na stronie Dzielnicy
jest 12 członków Rady, natomiast powinno być 15 osób.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – wyjaśnił, że taka
sytuacja spowodowana jest tym, że spośród 15 wybranych osób, po około 2 miesiącach
1 osoba, zrezygnowała i na jej miejsce wszedł ktoś inny. Następnie w październiku 2020 r.
jeden z radnych zrezygnował z członkostwa w Radzie ze względu na podjęcie pracy
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w jednostce Miasta. W listopadzie zmarł jeden z radnych, następnie w styczniu 2021 r.
jeden radny zrezygnował i obecnie jest 12 radnych.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał Pana Krzysztofa Dąbrowskiego czy
kiedykolwiek wcześniej zgłaszał swoje spostrzeżenia dotyczące uchybień podczas sesji
Rady Dzielnicy.
Krzysztof Dąbrowski- radny dzielnicy Zaspa Młyniec – potwierdził, że wielokrotnie
zgłaszał swoje zarzuty do Rady. Jeden z takich wniosków, mówiący o tym, że radnym
powinno się przesyłać dokumenty w formie pisemnej został po dłuższym czasie
uwzględniony.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zapytał, czy K. Dąbrowski zgłaszał swoje
pomysły do realizacji w dzielnicy i czy były one przyjmowane.
Krzysztof Dąbrowski - radny dzielnicy Zaspa Młyniec – odpowiedział, że owszem
zgłaszał chyba 3 takie pomysły. Dotyczyły one sfery kulturalnej, jednak ze względu na
pandemię nie zostały zrealizowane.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – odniósł się do
wypowiedzi. Powiedział, że Pan Dąbrowski mocno udzielał się w Radzie do roku 2019,
potem przestał. Zaprzeczył, że Krzysztof Dąbrowski zgłaszał swoje uwagi do Rady Dzielnicy
Zaspa Młyniec. Zwracał się zawsze do Biura Rady Miasta Gdańska.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że jego pytanie było precyzyjne
i dotyczyło tego, czy był na sesjach Rady Dzielnicy i zgłaszał swoje uwagi
Przewodniczącemu Zarządu i Rady. Dodał, że zgłaszanie uwag poprzez Biuro Rady Miasta
Gdańska jest nieprawidłowe.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – odniósł się do
wypowiedzi K. Dąbrowskiego, że zgłaszał uwagi na sesji. Powiedział, że radnego
Dąbrowskiego nie było na większości sesji Rady Dzielnicy. Ostatni raz był na sesji w maju
tego roku na sesji gdzie był wybierany Zastępca Przewodniczącego.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę, że wiele uwag zgłoszonych
przez Pana Dąbrowskiego jest zapewne słusznych, jednak wyjaśnienia złożone przez Radę
Dzielnicy nie potwierdzają zgodności wszystkich zarzutów ze stanem faktycznym. Wyraził
wątpliwości czy te wszystkie zarzuty mogą być powodem rozwiązania Rady Dzielnicy.
Dodał jednak, że ostateczną decyzję będzie musiała podjąć Rada jak i Prezydent Miasta
Gdańska. Spytał radnych o zdanie w tej sprawie.
Przemysław Ryś – członek Komisji – poprosił K. Sośniaka o przesłanie dokumentów,
o których Pan Dąbrowski zarzucił, że ich nie ma. Chodzi m.in. o protokoły. Spytał również
czy Rada rzeczywiście regularnie się spotyka, czy jest quorum, czy nie ma takiej sytuacji
jak w Radzie Dzielnicy Stogi.
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Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – potwierdził, że
Rada się spotyka. Pod koniec sierpnia rzeczywiście był problem z kworum ale ostatecznie
w trzecim terminie sesja się odbyła, kolejna sesja planowana jest w listopadzie.
Krzysztof Dąbrowski - radny dzielnicy Zaspa Młyniec – potwierdził, że rzeczywiście
sesje ostatnio się odbywały, jednak na wiosnę, kiedy Rada powinna przyjąć uchwałę
w przedmiocie przyjęcia sprawozdań, nie działo się nic. Z uwagi na brak quorum udało się
spotkać dopiero we wrześniu.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – odpowiedział, że
było quorum. W maju był punkt dotyczący sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy.
Sesja wtedy trwała 3,5 godziny i punkt ten ostatecznie przełożony na kolejną sesję.
W lutym K. Dąbrowskiego nie było na sesji, mimo, że był uchwalany budżet.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał czy budżet jest realizowany.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – powiedział, że
budżet jest realizowany, na ostatniej sesji został zmodyfikowany i na listopadowej sesji
zostanie najprawdopodobniej zamknięty.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za udział i wyjaśnienia obu
stronom. Dodał, że radni na pewno wyrobili sobie już jakieś zdanie na ten temat.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – dodał, że jeśli
będzie taka potrzeba, wyśle radnym wszystkie niezbędne dokumenty, jak sprawozdania,
protokoły.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał czy środki z budżetu są wydawane.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – odpowiedział, że
jest to priorytet dla Rady Dzielnicy. Natomiast rozwiązanie Rady Dzielnicy spowodowałoby
największe szkody dla Dzielnicy.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zgodził się z tym, powiedział, że rozwiązanie
Rady Dzielnicy zaszkodziłoby mieszkańcom i jeśli nawet są uchybienia, to na pewno są one
do poprawienia i nie widzi podstaw do rozwiązania tej Rady.
Przemysław Ryś – członek Komisji – stwierdził, że również nie widzi podstaw żeby
rozwiązywać Radę Dzielnicy Zaspa Młyniec. Sytuacja nie jest idealna ale ze względu na
dobro mieszkańców Rada powinno dalej funkcjonować a cała sytuacja zmotywuje Radę
do bardziej zaawansowanych działań.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym, powiedział, że trzeba
dać szansę tej Radzie na poprawę uchybień. Poprosił Pana Dąbrowskiego, żeby bardziej
zaangażował się w prace Rady.
Krzysztof Dąbrowski - radny dzielnicy Zaspa Młyniec – Zaapelował do radnych aby
jednak wnikliwie zapoznali się ze wszystkimi zarzutami i nie przymykali oka na niektóre
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nieprawidłowości. Dodał, że takie wrażenie odniósł po wypowiedzi radnego Waldemara
Jaroszewicza.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji –
przymyka oka.

stwierdził, że z pewnością nikt nie

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zaprzeczył temu, stwierdził, że trzeba
pamiętać, że nie wszyscy są wyspecjalizowani w prawie i trzeba przede wszystkim
postarać się naprawić uchybienia. Zobowiązał K. Dąbrowskiego do lepszej współpracy
z przewodniczącym Zarządu w celu poprawy tych uchybień.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się ze stanowiskiem Waldemara
Jaroszewicza. Trzeba pamiętać, że w Radach Dzielnic działają mieszkańcy i jeśli zdarzają
się uchybienia to nie są one celowe i Rada Miasta Gdańska jest gotowa pomagać.
Kamil Sośniak - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec – zachęcił do
współpracy ponieważ brakuje ludzi do działania w dzielnicy.
Romuald Plewa, członek Komisji – przypomniał, że w tej kadencji Rada Miasta Gdańska
powołała Komisję doraźną ds. Reformy Jednostek Pomocniczych aby zmodyfikować
Statuty i cały czas trwają prace aby Rady Dzielnic mogły przejmować coraz więcej
kompetencji na swoim terenie i z korzyścią dla mieszkańców.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zachęcił radnego K. Dąbrowskiego
i Przewodniczącego Kamila Sośniaka do współpracy. Powiedział, że wszystkie informacje
zostaną przekazane radnym Miasta Gdańska, którzy podejmą decyzję. Stwierdził, że nie
ma więcej tematów, widzi wszystkich członków Komisji obecnych, w związku z tym zamyka
posiedzenie.
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