
PROTOKÓŁ NR  22-7/2021 

z  posiedzenia doraźnej  

Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska,  

które  odbyło  się  16 listopada 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. 

 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji - powitał zebranych gości  

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

protokołu.  

Wszyscy radni głosowali „za” przedstawionym porządkiem.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – spytał, czy ktoś z radnych lub radnych dzielnic 

ma ochotę zabrać głos. 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że  

w pliku otrzymanym od K. Ważnego są inicjały radnych miasta. Spytał czy są to propozycje 

przesłane tylko przez radnych miasta, natomiast nie widać propozycji innych osób.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że zostało ustalone po 

zakończeniu konsultacji społecznych aby nie omawiać wszystkich uwago ale żeby spośród 

wszystkich uwag poproszono radnych aby wybrali tylko te propozycje, które uważają za 

najważniejsze. Spytał, czy wszystkim odpowiada przedstawiona propozycja pracy.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – udostępnił wszystkim zestawienie  dotyczącą 

uwag. Punkt 2 to słowniczek. Punkt 5 mówiący o tym w jaki sposób mają być sporządzane 

materiały ze spotkań czy dyżurów odbywających się w siedzibie rady, wymaga to jeszcze 

dalszych ustaleń. Następnie jest temat interpelacji, są propozycje radnych dzielnicowych 

żeby jednak z tego zrezygnować, ale jest to do dalszej dyskusji. Również kwestia tzw. 

dodatkowych zajęć radnych wymaga jeszcze doprecyzowania. Następnie kwestia kadencji 



i kiedy powinna ona się kończyć. W punkcie dotyczącym współpracy z radnymi miejskimi 

usunięto wątek o ścisłej współpracy i o tym, że mają to być wyłącznie radni z okręgu 

wyborczego. 

Romuald Plewa – członek Komisji – dodał, że słyszał o propozycji przedłużenia kadencji 

samorządu o pół roku, żeby nie było jednoczesnych wyborów do Sejmu i Rad Gmin. 

Dlatego również trzeba przewidzieć, że ta kadencja może być inna. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że jest to ważna informacja. Dodał, 

że wówczas same wybory odbyłyby się wczesną jesienią i na pewno komplikowałoby to 

kalendarz wyborczy, dlatego trzeba czuwać nad tym. 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że trzeba byłoby wpisać wybory do Rady 

Miasta wiosną a Jednostki Pomocnicze 3 miesiące później. Na razie jednak są to tylko 

dyskusje a nie ma dokumentu. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – podziękował za tą sugestię. 

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

wypadku trzeba wpisać do statutu, że wybory się nie odbywają w wakacje, żeby potem nie 

okazało się, że Prezydent będzie musiał zrobić wybory w wakacje. 

Romuald Plewa – członek Komisji – zaproponował rozszerzenie propozycji  

A. Witkiewicza o zapis, że wybory nie mogą się odbyć po 15 czerwca ani przed 15 września, 

żeby była gwarancja, że w tym okresie nie mogą się odbyć żadne wybory.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – przypomniał o tym, że Rada Miasta 

wprowadziła kiedyś ten okres 2 miesięcy przesunięcia, właśnie po to żeby nie wydłużać 

okresu międzykadencyjnego. Trzeba się zastanowić, jak to zapisać aby uniknąć ryzyk 

związanych ze zmianami ustawowymi, które teraz się szykują a nie można wykluczyć, że 

nie nastąpią jeszcze inne zmiany. Na pewno jest to temat do dalszych dyskusji. 

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

warto uzależnić koniec kadencji rad dzielnic nie od końca kadencji Rady Miasta bo on 

może się zmienić a od np. innego terminu, który może wyznaczyć Prezydent.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że w zależności od tego jak będzie 

się rozwijała sytuacja z propozycjami ogólnokrajowymi, na pewno Komisja wróci do 

dyskusji na ten temat.  

Romuald Plewa – członek Komisji – odniósł się do wypowiedzi A. Witkiewicza, że obecnie 

jest za mało zapisów prawnych związanych ze zmianą terminów wyborów i trzeba będzie 

się posiłkować opiniami radców prawnych i dopiero będzie można się odnieść do tematu. 



Przemysław Malak – członek Komisji – dodał, że na razie są to tylko doniesienia 

medialne, nie ma natomiast  żadnych podstaw prawnych. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – przeszedł do punktu 17 i 18 tabeli, w którym 

wykreślono kompetencje rady dzielnicy dotyczące opiniowania zmian nazw ulic i zasad 

przeznaczenia lokali użytkowych. Temat ten jest w punkcie 4. Następnie wątek związany  

z budżetem obywatelskim, który wzbudził dyskusję, dlatego warto przedyskutować  

z Biurem ds. Rad Dzielnic, aby uniknąć możliwości nadużyć. Część z radnych nie chce 

opiniować, ale co do szczegółów wymaga to dalszej dyskusji. Potem kwestia wyboru 

Przewodniczącego Komisji, pierwotnie w projekcie było głosowanie tajne, zostało 

przywrócone jawne. Następnie był wątek związany ze zwoływaniem sesji przez Zastępcę 

Przewodniczącego, były propozycje, żeby robił ktoś inny. Następna była kwestia ilu 

mieszkańców może wnieść inicjatywę uchwałodawczą. Potem jest kwestia opinii  

i uzgodnień i tego czy dawać możliwość organizacji nadzwyczajnych sesji. Były szersze 

dyskusje na ten temat. Następnie jest paragraf 34, budzący najwięcej emocji. Trzeba 

byłoby doprecyzować kwestię drobnych inwestycji, wartość środków na informowanie, 

ograniczenie wydatkowania środków poprzez określenie parytetów. Temat udało się 

rozwiązać co do terminów, wszystkie które budziły wątpliwości zostały dobrze wyjaśnione 

w konsultacjach z Panią Skarbnik i Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. 

Kwestie techniczne, które będą wymagały doprecyzowania będą jeszcze wspólnie  

z Biurem omawiane. Natomiast kwestią do dalszej dyskusji jest temat oceny, zwłaszcza 

negatywnej wniosków, w przypadku której przysługuje Zarządowi odwołanie. Dyskusyjna 

była kwestia składu tego zespołu, który miał oceniać te odwołania. Pan Witkiewicz 

proponował, żeby nie składał się on wyłącznie z przedstawicieli Prezydenta. Kolejna 

sprawa to wydatkowanie środków na gruntach niekomunalnych. Jest to temat trudny  

z punktu widzenia formalno – prawnego ale na pewno będziemy jeszcze na ten temat 

dyskutować. Dyskutowano również na temat sprawozdań i to na pewno trzeba będzie 

doprecyzować. Pojawiły się głosy, że strona internetowa dzielnic jest niedoprecyzowana, 

jednak oficjalną stroną jest zakładka na gdansk.pl. Kwestia przedterminowych wyborów, 

doprecyzowania tematu wcześniejszych wyborów prezydenckich. 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – powiedział, że 

chodzi o taką sytuację, jaka zaistniała po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, dlatego 

trzeba ten punkt doprecyzować.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – podziękował za przypomnienie. Dodał, że jest 

to oczywiście kwestia techniczna. 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że sprawa związana z dodatkowymi 

czynnościami przy wyborach, jaka zaistniała po śmierci Pawła Adamowicza, powinno to 

zostać jeszcze skonsultowane z prawnikami. 



Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym. Zaproponował 

zorganizowanie spotkania z p. Wiolettą Gaczoł i z mecenasem Bodakowskim. Spytał, czy 

lepiej zorganizować takie spotkanie oddzielnie czy też razem z grudniowym posiedzeniem 

komisji. 

Romuald Plewa – członek Komisji – opowiedział, że lepiej będzie to zorganizować 

w styczniu i zrobić je jako oddzielne spotkanie. 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – spytał, czy mogliby 

zostać również zaproszeni zainteresowani Przewodniczący Zarządów Dzielnic. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że nie widzi problemu. Dodał, 

że po ustaleniach z zainteresowanymi, przekaże wszystkim informacje drogą mailową. 

Przeszedł do następnego punktu dotyczącego tego, aby zmienić przepisy końcowe tak aby 

wszystkie zmiany statutowe weszły w życie w jednym momencie, najlepiej od nowej 

kadencji. Dodał, że takie głosy do niego dochodzą, więc jest to chyba najlepsze 

rozwiązanie. Następną kwestią będzie ogłoszenie tekstu jednolitego i tutaj będzie prośba 

do Biura Rady Miasta lub Biura ds. Rad Dzielnic o to.  

Romuald Plewa – członek Komisji – zgodził się z tym, że powinny być stworzone teksty 

jednolite, aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać.  

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – kolejna rzecz to temat okoliczności 

wygaszających mandat radnego. Pojawiały się wnioski, żeby to Przewodnicząca Rady 

Miasta Gdańska miała co do tego kompetencje, jednak pojawiły się tutaj kontrowersje. 

Potem pojawił się pomysł, żeby to była Komisja Samorządu i Ładu Publicznego. Również 

był temat konsultacji dzielnicowych, który również powinien się znaleźć w statucie, trzeba 

się tylko zastanowić jak to zapisać. Następnym tematem jest potrzeba ujednolicenia zasad 

naliczania środków na mieszkańca z BO.  

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

Lipce – wspomniała, że jeśli chodzi o budżet obywatelski to chodziło, o to czy będzie to 

liczone od zameldowanych czy zamieszkałych osób, bo w niektórych dzielnicach były 

spore różnice. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym, dodał, że chodzi właśnie o to, 

żeby zostało to ujednolicone, a budżet obywatelski się do tych przepisów dostosuje, 

jednak wymaga to jeszcze ustalenia z Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy 

z Mieszkańcami.  

Romuald Plewa – członek Komisji – stwierdził, że pojęcie „mieszka” jest z prawnego 

punktu widzenia mało formalne. Trzeba stworzyć takie zapisy, aby to było jednoznaczne.  



Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – odniósł się do tej wypowiedzi, że ustawa 

odnosi się do tego, że jednak miejsce zamieszkania powinno być brane pod uwagę. 

Przeszedł do tematu darowizn innych niż pieniężne, powiedział, że jest to jeszcze do 

weryfikacji. Omówił następne punkty: 

- Następnie temat poparcia partii i stowarzyszeń – również do omówienia.  

- Temat rozwiązania rady dzielnicy – tutaj, jak w przypadku Stogów, również nie ma jeszcze 

zaakceptowanego stanowiska. 

- Sprawa głosowania na maksymalnie trzech kandydatów – również zostanie jeszcze 

przedyskutowana, są różne opinie wśród radnych na ten temat. 

- Pracownicy urzędu powinni mieć możliwość zostania radnymi dzielnicowymi. Było to 

poruszane na jednym ze spotkań informacyjnych. 

-kwestia składania wniosków w systemie Witkac 

-należy stworzyć zespół urzędników, którzy będą pomagali w zakresie tworzenia uchwał 

i wniosków. Utworzenie Biura rozwiązało w zasadzie ten problem. 

-jasne sprecyzowanie możliwości zwołania sesji nadzwyczajnej  

- rady powinny mieć prawo do wydawania opinii co do utworzenia, likwidacji bądź zmiany 

nazw skwerów – przywrócone. 

-rozszerzenie inicjatywy uchwałodawczej na mieszkańców i komisje 

-wprowadzenie obligatoryjnego zapisu w którym określona zostanie konieczność 

pisemnej odpowiedzi na uchwałę rady dzielnicy w ciągu 30 dni. Jest wpisany punkt 

o obowiązku informowania w określonych terminach w sprawach zgłoszonych przez 

zarząd, jednak trzeba to jeszcze przedyskutować. 

- poparł wprowadzenie możliwości inwestowania na środkach nie tylko miejskich. 

- nie poparł wyborów bezpośrednich zarządów dzielnic, dodał, że co prawda na 

spotkaniach konsultacyjnych padły takie propozycje, jednak ostatecznie raczej nie było co 

do tego woli. 

- sprzeciwił się jakiemukolwiek usprawiedliwianiu nieobecności. 

- interpelacje radnych dzielnicowych powinny jednak być pozostawione radnym miasta 

-zaproponował całkowite wykreślenie nowej procedury budżetowej, trzeba będzie ją 

jeszcze dopracować. 



-konsultacje z mieszkańcami – kwestia terminów. 

Na tym zakończył omawianie punktów. Zaproponował żeby wrócić do tematu w  styczniu 

2022 r. Spytał, czy ktoś chce zabrać głos. 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – zwrócił się 

z pytaniem kiedy zostanie podjęta decyzja odnośnie punktów zaznaczonych na zielono, 

kiedy zostaną one zrealizowane. Co z pozostałymi propozycjami, których nie zgłosi 

komisja. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji – odniosła się do wypowiedzi, zgodziła się, że 

rzeczywiście można jeszcze je przejrzeć. Dodała, że był czas na to, żeby również pozostali 

radni zgłaszali swoje propozycje, jednak jeżeli jeszcze coś sensownego zostanie zgłoszone 

nie będzie problemu aby to przedyskutować. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zaapelował do radnych dzielnicowych żeby, 

jeśli uważają, że coś zostało przeoczone, przesłali to do dalszego rozpatrzenia przez 

komisję.  

Kamila Błaszczyk – członek Komisji – poprosiła jednak, żeby nie były to te same uwagi, 

które były przesyłane wcześniej. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym, prosząc żeby były to kluczowe 

tematy, które np. zostały pominięte. 

Przemysław Malak – członek Komisji – spytał jak będzie to rozwiązane z czasem. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zaproponował, żeby może jednak ograniczyć 

to do 2 tygodni, tzn. do końca listopada. Będzie wówczas czas aby na klubach to 

przedyskutować. 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – odniósł się do 

wypowiedzi radnej K. Błaszczyk. Powiedział, że nie pamięta czy było formalne głosowanie 

na temat procedury, mówiącej o tym, że tylko takie uwagi mogą być dalej procedowane, 

które były zgłoszone przez członków komisji.  Dodał jednak, że sprawdzi to jeszcze 

w protokołach. Druga sprawa, to, że teraz jest najcięższy okres w roku dla rad dzielnic 

i okres dwóch tygodni jest za krótki. Poprosił o trochę dłuższy czas, najlepiej do końca 

grudnia. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że nie jest to dla niego problem, 

ale może się wówczas okazać, że radni nie zdążą tego omówić do końca roku. Jednak jeśli 

większość się do tego przychyli to jak najbardziej nie widzi problemu. 



Kamila Błaszczyk – członek Komisji – powiedziała, że nie widzi przeszkód jeśli będzie 

deklaracja ze strony klubów, że będą w stanie przedstawić swoje stanowisko na początku 

stycznia. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – dodał, że chyba, że dopiero w lutym zostanie 

to omówione. 

Romuald Plewa – członek Komisji – zgodził się z tym, dodał, że najlepiej byłoby żeby 

termin przedstawiania propozycji był do 10 stycznia, żeby można było zająć się tym na 

posiedzeniu w lutym. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – zgodził się na taką propozycję. Powiedział, że 

w takim razie albo nie będzie posiedzenia w styczniu albo inny temat zostanie omówiony, 

a statut będzie omawiany w lutym. 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że trzeba rozesłać do wszystkich rad 

dzielnic informację żeby do 10 stycznia przesłały swoje propozycje. 

Kamila Błaszczyk – członek Komisji – wyraziła obawę, żeby nie były to znowu litanie 

wielu życzeń, ponieważ dzielnice miały już możliwość zgłoszenia uwago w procesie 

konsultacyjnym. 

Romuald Plewa – członek Komisji – zapewnił, że chodzi o tylko te z uwag z dotychczas 

zgłoszonych, które w jakiś sposób zostały pominięte. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – podzielił obawy radnej Błaszczyk. Dodał, że 

wolałby żeby jednak była to formalna radnych miejskich jak do tej pory. Powiedział, że 

obawia się, że taka oficjalna informacji ze strony komisji spowoduje nawał nowych 

propozycji.  

Kamila Błaszczyk – członek Komisji – zaproponowała, żeby chętni radni dzielnic po 

prostu przesłali do radnych z komisji swoje propozycje. 

Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że prześle do radnych dzielnic maila 

żeby uzupełniali dotychczasowe propozycje. Poinformował, że nie widzi wolnych 

wniosków i na tym można zamknąć dyskusję. 

Romuald Plewa – członek Komisji – życzył wszystkim Wesołych Świąt i udanego Nowego 

Roku 2022.  

 

 



Karol Ważny – Przewodniczący Komisji – sprawdził obecność. Wszyscy radni obecni. 

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

protokołu.  

Pożegnał wszystkich obecnych. Zamknął posiedzenie Komisji – godz. 17:50. 

      

     Przewodniczący Komisji  ds. Reformy                                                  

                                                                            Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska 

 

 

          /-/ Karol Ważny 

 

 

Protokołowała: 

Magdalena Garbowska 

Pracownik  Biura Rady Miasta Gdańska 

 

 

 


