BRMG.0012.89.2021. KSiŁP

PROTOKÓŁ NR 35-10/2021
z posiedzenia
Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 18 listopada 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 35 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 3 projekty uchwał, w tym
projekty uchwał dotyczących
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska, które wpłynęły do komisji.
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach
Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej Regulaminu – druk 1103
Przedstawia Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi – druk 1116
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Przedstawia:
Kryzysowego

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2022 2050 - druk nr 1118
Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
- w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1119
w zakresie działania Komisji:
1) Ogólna informacja
na temat założeń do budżetu Miasta
na 2022r. –
Agnieszka Trojanowska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
2) Biuro Rady Miasta Gdańska – Wioletta Krewniak – Dyrektor BRMG,
3) Wydział Infrastruktury – Piotr Spyra, Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
4) Wydział Kadr i Organizacji - Karolina Kucharska, Dyrektor WKIO,
5) Wydział Spraw Obywatelskich – Tomasz Filipowicz, Dyrektor WSO,
6) Wydział Komunikacji – Grzegorz Bystry, Dyrektor WK,
7) Biuro Prezydenta – Marek Bonisławski, Dyrektor BP
8) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Joanna Pińska, Dyrektor WBIZK
9) Straż Miejska w Gdańsku – Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej
w Gdańsku
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia CCAM - Connected,
Cooperative and Automated Mobility Association ("Stowarzyszenie na rzecz
mobilności
połączonej,
współpracującej
i
zautomatyzowanej")
–
druk 1123
Przedstawia: Łukasz Klos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
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.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów
Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej Regulaminu – druk nr 1103

w Jednostkach
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Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
18 listopada 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Piotr Spyra,
Dyrektor Wydziału Infrastruktury.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za zreferowanie. Spytał czy
ktoś z radnych ma pytania. Nie było żadnych pytań.
Przystąpiono do głosowania.
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

-

Wstrzymujący
się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Piotra Spyrę,
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr Nr 35-10/103-21/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.264.2021
Punkt 1.2.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi – druk 1116
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
18 listopada 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Joanna Pińska,
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Nie było pytań. Przystąpiono do głosowania.
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

-

Wstrzymujący
się
-
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Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Joanna Pińska, Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 5 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr 35-10/104-22/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.277.2021
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał radnych, czy nie mają nic przeciwko
temu aby najpierw zająć się projektem uchwały druk nr 1123. Nikt z radnych nie zgłosił
uwag.
Punkt 1.3
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia CCAM - Connected,
Cooperative and Automated Mobility Association ("Stowarzyszenie na rzecz mobilności
połączonej, współpracującej i zautomatyzowanej") – druk 1123
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
18 listopada 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił w zastępstwie Pana
Dyrektora Łukasza Kłosa, Remigiusz Kitliński, Kierownik Referatu Mobilności
Aktywnej.
Nie było pytań. Przystąpiono do głosowania.
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

-

Wstrzymujący
się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Remigiusza Kitlińskiego,
Kierownika Referatu Mobilności Aktywnej 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr 35-10/105-23/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.284.2021
Punkt 1.4
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2022
- 2050 - druk nr 1118
Oryginał projektu uchwały znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
18 listopada 2021 roku.
Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka
Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Nie było pytań. Przystąpiono do głosowania.
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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

Wstrzymujący
się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską
– Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, 4 głosami „za” i 2 głosami
wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Opinia Nr 35-10/106-24/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.279.2021
Punkt 1.5
- w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1119
w zakresie działania Komisji:
1) Ogólną informację na temat założeń do budżetu Miasta na 2022r. przedstawiła
Agnieszka Trojanowska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.
Nie było pytań.
2) Biuro Rady Miasta Gdańska – Wioletta Krewniak – Dyrektor BRMG –
przedstawiła założenia do budżetu Biura Rady Miasta Gdańska.
Nie było pytań.
3)

Wydział Infrastruktury – Piotr Spyra, Dyrektor Wydziału Infrastruktury –
przedstawił budżet Wydziału Infrastruktury zgodnie z uzasadnieniem.
Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił o rozszerzenie informacji na temat
Jednostek Pomocniczych.
Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – odpowiedział, że kwota 575 tys.
Złotych to są przede wszystkim koszty najmu siedzib rad dzielnic.
Romuald Plewa – członek Komisji – dopytał, czy w budżecie Wydziału nie ma
środków na diety radnych dzielnic.
Bartosz Stefański – Rada Dzielnicy Osowa – zwrócił się z pytaniem odnośnie
wyposażenia Rad Dzielnic. Czy w tym roku będzie utrzymane stałe wyposażenie
w materiały biurowe itp. Czy jednak będzie to planowane zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami rad dzielnic.
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Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – odpowiedział, że zgodnie
z obietnicą na początku grudnia Wydział Infrastruktury zwróci się do Rad Dzielnic
z prośbą żeby przedstawiły swoje rzeczywiste potrzeby, oczywiście w ramach tych
środków które były do tej pory.
Bartosz Stefański – Rada Dzielnicy Osowa – zapytał, czy jeśli chodzi
o wyposażenie dodatkowe, będzie możliwość zamówienia np. białej tablicy czy inne
rzeczy z niewykorzystanej kwoty.
Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – odpowiedział, że oczywiście
będzie taka możliwość.
Bartosz Stefański – Rada Dzielnicy Osowa – spytał jeszcze jaka jest kwota
przewidziana na przyszły rok.
Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – odpowiedział, że nie jest
w stanie odpowiedzieć w tej chwili, natomiast zależy to od wielkości danej rady.
Zgodnie z tym co było do tej pory ustalone, jeśli jest więcej radnych Rada otrzymuje
więcej tych materiałów.
4) Wydział Kadr i Organizacji - Karolina Kucharska, Dyrektor WKIO – przedstawiła
budżet Wydziału Kadr i Organizacji zgodnie z uzasadnieniem.
Przemysław Ryś – członek Komisji – spytał czy podwyżki dotyczą wszystkich
pracowników czy tylko pracowników niższych szczebli.
Karolina Kucharska, Dyrektor WKIO – odpowiedziała, że wszyscy pracownicy
dostaną 10% podwyżki.
5) Wydział Spraw Obywatelskich, Tomasz Filipowicz, Dyrektor WSO – przedstawił
budżet Wydziału Spraw Obywatelskich zgodnie z uzasadnieniem.
Nie było pytań.
6) Wydział Komunikacji, Grzegorz Bystry, Dyrektor - przedstawił budżet Wydziału
Komunikacji zgodnie z uzasadnieniem.
Nie było pytań.
7) Biuro Prezydenta, Marek Bonisławski, Dyrektor - przedstawił budżet Biura
zgodnie z uzasadnieniem.
Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił o rozszerzenie informacji z 3 pozycji,
kwota 7 mln złotych.
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Marek Bonisławski, Dyrektor – odpowiedział, że jest to kwota 7 mln 42 tys.
Z czego na umowę z portalem Gdańsk.pl jest kwota 6 mln. Oczywiście będą jeszcze
negocjacje i być może uda się zmniejszyć tą kwotę. W tej kwocie jest też organizacja
konferencji prasowych, briefingów, spotkań medialnych, jest to również budżet
Biura Prasowego. Zaznaczył, że dotyczy to również całego Miasta.
Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że zadał to pytanie bo zrozumiał,
że chodzi o obsługę również innych portali, poza Gdańsk.pl.
Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – poprosił o doprecyzowanie czy portal
Gdańsk.pl prowadzi jeden podmiot.
Marek Bonisławski, Dyrektor – odpowiedział, że spółka Gdańskie Centrum
Multimedialne prowadzi portal Gdańsk.pl a w ramach niego prowadzi również pod
marką Gdańsk.pl różne podstrony.
Przemysław Majewski – radny Miasta Gdańska – zwrócił się z pytaniem, co
jeszcze ma się nowego znaleźć w BIP w związku z planowanym rozszerzeniem
strony. Drugie pytanie dotyczyło kwestii Gdańsk.pl, konkretnie wzrostu o 900
tysięcy i czym jest to tłumaczone. Czy jest to wzrost kosztów czy nowe
funkcjonalności.
Marek Bonisławski, Dyrektor – w kwestii BIP-u kilka tygodni temu został
wprowadzony nowy wygląd tej strony, trwają również pracą nad dostosowaniem
BIP-u do wymogów ustawy o dostępności. Te prace wiążą się z dodatkowymi
kosztami. W kwestii pytania o zwiększeniu kwoty musi to być zabezpieczone
w związku z różnymi nowymi działaniami, związanymi m.in. z obsługą osób
niedosłyszących.
Nie było więcej pytań.
8) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Joanna Pińska, Dyrektor
– przedstawiła budżet zgodnie z uzasadnieniem.
Przemysław Ryś – członek Komisji – spytał czy przewidywany jest zakup
dodatkowych kamer przenośnych do zwalczania dzikich wysypisk śmieci.
Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– odpowiedziała, że kamery dodatkowe zajmuje się Straż Miejska.
Przemysław Majewski – radny Miasta Gdańska – spytał o temat monitoringu
w okolicach ul. Ogarnej i Starego Miasta, czy w kolejnych latach jest przewidziany
jakiś rozwój sieci monitoringu wizyjnego. Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie
dodatkowe działania zapobiegające powstawaniu graffiti będą podejmowane.
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Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– powiedziała, że był ogłoszony w tym roku przetarg na rozszerzenie zasięgu
monitoringu na Głównym Mieście, jednak trzeba było zerwać umowę ze względu na
nieuczciwość wykonawcy. Nowy przetarg będzie ogłoszony w przyszłym roku.
Co do graffiti, pojawia się ono zwykle bardzo szybko i nie zawsze udaje się w porę
zauważyć i zidentyfikować osoby odpowiedzialne, gdyż na nagraniu są one
nierozpoznawalne.
Romuald Plewa – członek Komisji – zadał pytanie odnośnie Straży Pożarnej, co
jest finansowane z budżetu państwa a co ze środków miejskich.
Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– z budżetu Państwa jest dotacja 27 mln 484 tysięcy złotych, a utrzymanie
ochotniczych Straży Pożarnych na badania, szkolenia, mundury – to koszty które
ponosi Gmina Miasta Gdańska.
Romuald Plewa – członek Komisji – spytał z jakich środków będą finansowane
dwa wozy bojowe, które ma otrzymać Straż Pożarna.
Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Odpowiedziała, że jest to dofinansowanie ze środków budżetowych pochodzących
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
9) Straż Miejska w
z uzasadnieniem.

Gdańsku – Punsewicz - przedstawiła budżet zgodnie

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał o sytuację funkcjonowania
fotopułapek.
Patryk Punsewicz – odpowiedział, że w tej chwili jest 6 fotopułapek, dwie niestety
zostały ukradzione. Referat Ekologiczny wybiera miejsca na rozmieszczenie
fotopułapek, są one zmieniane.
Romuald Plewa – członek Komisji –
umieszczania atrap fotopułapek.

spytał, że była rozmowa na temat

Patryk Punsewicz – odpowiedział, że kierownictwo rozważa jeszcze ten pomysł.
Romuald Plewa – członek Komisji – dodał, że jest to dużo tańszy pomysł niż
umieszczanie prawdziwych fotopułapek.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że można też umieścić
tabliczki z informacją: „Obiekt monitorowany”.
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Patryk Punsewicz – powiedział, że oczywiście przekaże wszystkie uwagi
kierownictwu.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poinformował, że temat został
wyczerpany, nie ma więcej pytań.
Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem druku nr 1119.
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

Wstrzymujący
się
Wstrzymał się
Wstrzymał się
-

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez:
Agnieszkę Trojanowską, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
Wiolettę Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
Piotra Spyrę, Dyrektora Wydziału Infrastruktury,
Karolinę Kucharską, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
Tomasza Filipowicza, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich,
Grzegorza Bystrego, Dyrektora Wydziału Komunikacji,
Marka Bonisławskiego, Dyrektora Biura Prezydenta,
Joannę Pińską, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Patryka Punsewicza –Straż Miejska w Gdańsku
4 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Opinia Nr 35-10/107-25/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.280.2021
PUNKT 2
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Gdańsk
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że zmiany w tej uchwale
wynikają z potrzeby dostosowania do wymogów ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz z praktyki działania Młodzieżowej Rady Miasta,
w tym możliwość zdalnego prowadzenia obrad w okresie epidemii. Spytał, czy ktoś jeszcze
na jakieś zastrzeżenia bądź uwagi. Spytał czy p. Dyrektor Krewniak ma coś do dodania.
Wioletta Krewniak, Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska – powiedziała, że w zasadzie
nie ma wiele do dodania. Wynika to po prostu ze zmian ustawowych, przyznania nowych
kompetencji Młodzieżowej Radzie, ponadto przez 10 lat wykształciły się pewne tryby
postępowania, które w tej uchwale uregulowano. Zwrócono się do Młodzieżowej Rady
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Miasta o wyrażenie opinii i została ona przesłana do Biura rady Miasta drogą mailową. Nie
wnoszą uwag.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – w związku z tym, żźe nie było więcej
pytań, przypomniał, że druk ten będzie wprowadzany do porządku obrad jako
komisyjny.
Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały.
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

Wstrzymujący
się
Wstrzymał się
-

PUNKT 3
Rozwój sieci domów i klubów sąsiedzkich w Gdańsku
Michał Zorena, Wydział Rozwoju Społecznego – przedstawił sytuację dotyczącą rozwoju
sieci domów i klubów sąsiedzkich. Do końca 2021 r. będą działało w Gdańsku 22 domy
i kluby sąsiedzkie prowadzone przez organizacje pozarządowe. W przyszłym roku 2022 r.
na zadanie to Miasto Gdańsk przeznaczy 1850000 zł. Organizacje chcące prowadzić domy
sąsiedzkie w Gdańsku mogą złożyć swoją ofertę do 9 grudnia br. Został zwiększony czas
na umowy do 3 lat. Są prowadzone również działania mające na celu integracje
prowadzących takie domy, są też prowadzone prace nad systemem wspierającym
wymianę zasobów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, aby efektywniej
wykorzystywać zasoby infrastrukturalne czy intelektualne. Dodał też, że w tym roku
uruchomiono dwie nowe lokalizacje : Dom Sąsiedzki na Lipcach i Centrum Aktywności
Lokalnej „Wadowicka” na Ujeścisku.
Karol Ważny, członek Komisji – spytał czy w planach są nowe lokalizacje na terenie
Miasta, również w dzielnicy Osowa.
Michał Zorena, Wydział Rozwoju Społecznego – odpowiedział, że rzeczywiście WRS nie
zakłada domów sąsiedzkich ale stara się wspierać i reagować na aktywne społeczności.
Co do planów inwestycyjnych, są przymiarki z deweloperem zarządzającym
przestrzeniami handlowymi w dzielnicy Jasień. Jak wiadomo przestrzeni komunalnych
w dzielnicach południowych jest niewiele. W ramach programu rewitalizacji na Oruni
budowany jest nowy budynek, który posłuży na siedzibę Domu Sąsiedzkiego. Powiedział,
że liczy na współpracę z sektorem prywatnym, przestrzenie galerii handlowych wyludniają
się.

10

Karol Ważny, członek Komisji – spytał jeszcze czy brano pod uwagę współpracę
z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną.
Michał Zorena, Wydział Rozwoju Społecznego – odpowiedział, że nie ma na ten temat
dokładnej wiedzy ,ale dowie się od kierownictwa i przekaże informacje.
Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – pochwalił zwiększenie budżetu i wyraził
zadowolenie z sytuacji.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – również podziękował za to, przypomniał,
że Komisja Samorządu i Ładu Publicznego również wnioskowała o zwiększenie budżetu
na domy i kluby sąsiedzkie.
Bartosz Stefański – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa – nawiązał jeszcze do
tematu do budowy kompleksu budynków Domu Sąsiedzkiego przy ul. Jednorożca.
Powiedział, że Radzie Dzielnicy bardzo zależy, że te budynki powstały jak najszybciej
i poprosił o informacje jak tylko będzie coś wiadomo.
Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – spytał, czy dobrze rozumie, że w kategorii
budżetowej są również kwoty na wynajem pomieszczeń komercyjnych.
Michał Zorena, Wydział Rozwoju Społecznego – udzielił odpowiedzi, że wszystkie domy
i kluby sąsiedzkie prowadzą organizacje pozarządowe, znaczna część z nich jest
prowadzona w obiektach należących do Miasta, natomiast część w obiektach
komercyjnych. Rzeczywiście jest możliwość, że organizacja w ramach przyznanych
środków przeznaczy na wynajem obiektu, również komercyjnego.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – przeszedł do następnego tematu.
Przypomniał, że są dwie dzielnice, z którymi ostatnio było sporo problemów – są to Rada
Dzielnicy Stogi i Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec. W tym ostatnim przypadku radny dzielnicy
Krzysztof Dąbrowski złożył wniosek o rozwiązanie. Rzeczywiście komisja dopatrzyła się
nieprawidłowości, jednak nie na tyle poważnych, żeby ją rozwiązać.
PUNKT 4
Informacja na temat funkcjonowania Rady Dzielnicy Stogi.
Paweł Kordowski - Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z mieszkańcami – przedstawił
sytuację dotyczącą Rady Dzielnicy Stogi. Ostatnie posiedzenie, na którym było quorum
odbyło się 3 lutego 2021 r. Były jeszcze dwie sesje – 26 lutego i 7 kwietnia, jednak
brakowało quorum. Od tej pory Rada Dzielnicy się nie zebrała, nie wpłynęły porządki
obrad ani protokoły z posiedzeń, budżet na obecny rok nie został przez Radę
rozdysponowany, co prawdopodobnie będzie skutkować jego przepadnięciem. Kolejna
kwestia, że przepis statutu mówi, że jeśli sesja nie odbędzie się w ciągu kolejnych trzech
kwartałów, są przesłanki do rozwiązania Rady Dzielnicy.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za informację. Dodał, że
wcześniejsze informacje już były podstawą do rozwiązania i nie może być tak, że Rada
wybrana przez mieszkańców nic nie robi.
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Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – powiedział, że sprawa wydaje się tu oczywista
i jeśli do 31 grudnia nie będzie sesji Rady Dzielnicy, sytuacja sama się rozstrzygnie.
Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – dodał, że nie ma na co czekać, bo dalsze
zwlekanie działa na niekorzyść mieszkańców.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się ze stanowiskiem radnego
Stelmasiewicza.
Romuald Plewa – członek Komisji – stwierdził, że skoro temat nie był rozwiązany przez
trzy lata można poczekać do stycznia, kiedy będą podstawy statutowe do rozwiązania tej
Rady Dzielnicy. Należy się też zastanowić czy od razu robić wybory czy dopiero od nowej
kadencji.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – zgodził się z tym, mówiąc, że może udałoby
się jeszcze wybrać osoby, które byłyby chętne do pracy w Radzie Dzielnicy.
Paweł Kordowski - Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z mieszkańcami – wspomniał
o tym, że Biuro ds. Rad Dzielnic udzieliło odpowiedzi na wniosek radnego dzielnicy Zaspa
Młyniec, Krzysztofa Dąbrowskiego w stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy.
Wniosek był bezzasadny.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – powiedział, że Komisja doszła do
podobnych wniosków. Taka był również opinia mecenasa Bodakowskiego. Spytał jak
wygląda sprawa nowych wyborów do Rady Dzielnicy Stogi.
Paweł Kordowski - Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z mieszkańcami –
odpowiedział, że musi sprawdzić przepisy i wówczas przygotuje i prześle taką informację
do Komisji.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – odniósł się do wypowiedzi radnego Plewy,
że wcześniej były już przesłanki do rozwiązania tej Rady. Wyraził opinię, że te
nieprawidłowości zaczęły się dopiero w tym roku.
Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że również w poprzednim roku były już
nieprawidłowości.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – spytał jakie jest zdanie z w tej sprawie
innych członków komisji.
Przemysław Ryś – członek Komisji – stwierdził, że można poczekać jeszcze miesiąc.
Karol Ważny, członek Komisji – zgodził się z przedmówcą.
Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że lepiej poczekać do końca roku aby
była pewność i zostały spełnione przesłanki prawne.
Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – stwierdził, że wówczas obiektywne przesłanki
zostaną spełnione i nikt nie będzie mógł niczego Radzie Miasta zarzucić.
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Paweł Kordowski - Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z mieszkańcami – powiedział,
że sprawdził w przepisach i jest tam jasno napisane, że jeżeli do końca kadencji zostało
mniej niż 12 miesięcy, wówczas nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, więc
najprawdopodobniej jeżeli dojdzie do rozwiązania tej rady trzeba będzie przeprowadzić
kolejne wybory.
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że może to być z korzyścią dla
dzielnicy jeżeli pojawi się nowa grupa, która będzie chciała zrobić coś dla mieszkańców,
nawet jeżeli będzie niewiele czasu. Poinformował o wyczerpaniu porządku, nie ma spraw
bieżących. Sprawdził obecność.
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Podziękował za udział i zamknął posiedzenie – godz.17:10

Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego

/-/ Bogdan Oleszek

Protokołowała:

Magdalena Garbowska
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska
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