
 

 

 

Gdańsk, dnia   20 stycznia 2022r. 

BRMG. 0011.6.2021. KSiŁP-V    
 

 

SPRAWOZDANIE 
z działalności 

Komisji Samorządu  i Ładu  Publicznego  Rady Miasta Gdańska 

w 2021 roku.  

 

Komisja  Samorządu i Ładu Publicznego  Rady Miasta  Gdańska  w  składzie: 

 

1. Bogdan Oleszek  

2. Karol Ważny 

3. Waldemar Jaroszewicz  

4. Romuald Plewa 

5. Przemysław Ryś 

6. Andrzej Stelmasiewicz 

 

została powołana  uchwałą Nr II/4/18  Rady Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 

2018r. w  sprawie  powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. 

Skarg, Wniosków i Petycji oraz  stałych Komisji Rady Miasta Gdańska. 

Ukonstytuowała  się 22 listopada 2018r.. gdzie  dokonano  wyboru radnego Bogdana 

Oleszka na funkcję przewodniczącego Komisji, a funkcję wiceprzewodniczącego 

Komisji powierzono radnemu Karolowi Ważnemu.   

 

Zakres  działania  Komisji  określony został  w  uchwale  Nr II/3/18  z dnia  

22 listopada 2018r.  2014r.  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz  stałych 

komisji  Rady Miasta Gdańska i ustalenia  zakresów  ich  działania, tj.;  

 

1. Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu 

terytorialnego. 

2. Współdziałanie z  jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego. 

3. Weryfikacja prawa miejscowego. 

4. Interpretacja regulaminu Rady Miasta Gdańska i statutu miasta. 

5. Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi instytucjami  

w  sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

6. Współdziałanie przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych. 

7. Opiniowanie działań miasta z  zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego. 
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8. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 

własnych gminy. 

9. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. 

10. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Komisja  w okresie  sprawozdawczym:  

 

• Odbyła 12  posiedzeń: 

 

Lp. Planowane  

Posiedzenie 

na dzień 

Posiedzenie 

odbyło się 

Posiedzenie 

zwołane 

dodatkowo/ 

nadzwyczajne  

Uwagi  

 

1. 

 

21.01.2021 

 

 

21.01.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

2. 

 

18.02.2021 

 

18.02.2021 

 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

3. 

 

18.03.2021 

 

 

    18.03.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

4. 

 

22.04.2021 

 

22.04.2021 

 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

5. 

 

20.05.2021 

 

 

20.05.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

6. 

 

17.06.2021 

 

17.06.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

 

7. 

 

23.08.2021 

 

 

23.08.2021 

 

 

 

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

 

8.  

 

23.09.2021 

 

 

23.09.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS  
 

9. 

 

21.10.2021 

 

21.10.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 
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10.  

 

18.11.2021 

 

18.11.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

 

11. 

   

25.11.2021 

 

Wprowadzenie do porządku obrad 

sesji RMG uchwał 

 

 

12. 

 

 

09.12.2021 

 

09.12.2021 

  

zdalne – w aplikacji Microsoft 

TEAMS 

 

 

 

Frekwencja - 100%. 

Wszyscy członkowie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego RMG uczestniczyli we 

wszystkich dwunastu posiedzeniach  Komisji. 

• wydała 29 opinii 

✓   28 do projektów uchwał 

✓     1  do sprawozdania  z wykonania budżetu miasta Gdańska  
 

• podjęła  1 wniosek  dotyczący  budżetu Miasta na rok 2021 – zwiększenie 

środków na domy i kluby sąsiedzkie oraz rozbudowę miejskiej sieci monitoringu 

wizyjnego 

     Komisja  uzyskała  odpowiedź na powyższy wniosek.  

 

•  Komisja  była  wnioskodawcą 7  projektów  uchwał,  które dotyczyły:  

✓ w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Miast Polskich, 

✓ w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, 

✓ wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych na działalność statutową 

jednostek pomocniczych. 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 

✓ w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących Rad, 

Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów 

jednostek pomocniczych Miasta Gdańska, 

✓ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Miasta Gdańska, 

✓ w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska w okresie 

kadencji 2018-2023. 

 

 Komisja zgodnie z przyjętym planem pracy  wysłuchała  informacji  nt.:  
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✓ funkcjonowania  Gdańskiego Centrum Kontaktu, 
✓ działań policji, straży pożarnej i straży miejskiej w zakresie bezpieczeństwa  

w mieście  w okresie wakacyjnym, 

✓ monitoringu wizyjnego w mieście i związane z tym inwestycje,  

✓ Informacji o wsparciu Miasta Gdańska na rzecz cudzoziemców, 
✓ Podsumowania konkursów grantowych w sferach objętych działaniem komisji: 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, nieodpłatna pomoc prawna, działania 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, działalność na rzecz integracji 

cudzoziemców, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych,  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych, 
✓ zrealizowanych projektów Budżetu Obywatelskiego z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego,  

✓ aktualnie funkcjonującej sieci domów i klubów sąsiedzkich. 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Komisji 

                                                                             Samorządu i Ładu Publicznego 

                                                                                  

 

     /-/ Bogdan Oleszek   


