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BRMG.0012.97.2021. KSiŁP  

 

PROTOKÓŁ NR  36-11/2021 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  25 listopada 2021r.   
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 8:30 w Sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały 

Jagiellońskie 1 

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych i sprawdził obecność. 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło  sześciu, czyli było quorum 

do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący 

Komisji. 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 36 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 zgłasza 2 projekty uchwał, wg 

załączonego porządku. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów 

i Zastępców Przewodniczących Zarządów jednostek pomocniczych Miasta 

Gdańska. 

 

Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego 

 

- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdańska 
 

Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego 
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- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska 

w okresie kadencji 2018-2023 
 

Wnioskodawca: Komisja Samorządu i Ładu Publicznego 
 

 

2. Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja.  

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – dodał, że konieczność zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta 

Gdańska jest związana z ustawą sejmową i prędzej czy później trzeba by było to podjąć. 

Ustawa jednoznacznie to określa. Spytał, kto z radnych jest za takim porządkiem obrad. 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa  przeciw - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że jest przeciw ponieważ zbyt późno 

otrzymał informację o wprowadzeniu druków. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – wytłumaczył, że jest to spowodowane tym, 

że były jeszcze wprowadzane poprawki do tych projektów i pracownik obsługujący 

komisję musiał je nanieść. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że nie ma to znaczenia i nie powinno być 

to robione na ostatnią chwilę.  

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że jest to przecież związane 

z ustawą sejmową i wiele miast już takie uchwały podjęło, więc nie ma co tutaj za wiele 

dyskutować. Takie miasta jak  Kraków, Lublin, Rzeszów, Poznań również już to zrobiły.  

 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – dodał, że Łódź była pierwsza. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że wszystko rozumie, ale jest 

niepoważne, że w mailu informującym o posiedzeniu nie ma druków, o których będzie 

dyskusja. 

 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – stwierdził, że takie sytuacje się zdarzają. 
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Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – przyznał rację radnemu Plewie, jednak 

dodał, że druk ten był już wcześniej omawiany, przy okazji podwyżek dla Radnych dzielnic. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – spytał ile podnosi się diety członkom zarządu 

w radach dzielnic. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że podnosi się im diety o 300 

zł. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – spytał, ile dostanie podwyżki Przewodniczący Rady 

i jego zastępca 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że również po 300 zł. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – stwierdził, że maksymalnie 4 osoby z Zarządu 

i maksymalnie 2 osoby z Prezydium Rady Dzielnicy mają podwyżki. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – potwierdził, dodał, że chodzi o członków 

funkcyjnych. 

 

Karol Ważny, członek Komisji – powiedział, że z tego co wie, to dla członków zarządu nie 

ma być podwyżek. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że na komisji doraźnej wnioskował o coś 

zupełnie innego. 

 

Karol Ważny, członek Komisji – zaproponował przeczytanie projektu uchwały.  

Przeczytał projekt uchwały. Omówił kwoty podwyżek.  Przewodniczący Rady Dzielnicy – 

0.25 krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – dodał, że kwotowo jest to +300 zł. 

 

Karol Ważny, członek Komisji – sprawdził, że wysokość kwoty bazowej wynosi 447,35 zł. 

Przewodniczący Zarządu miał 600 zł, propozycja jest 0,6 krotności czyli 1073 zł. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – dodał, że jest to prawie 100 % 

 

Karol Ważny, członek Komisji – Zastępca Przewodniczącego Zarządu miał 300 zł, 

propozycja jest 0,25 czyli 447 zł, co daje ok. 50 % wzrostu. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – dodał, że w uchwale operujemy 

procentowo. 
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Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że z funkcyjnych nie obejmujemy 

członków zarządu, mogą być maksymalnie 4 osoby ale może ich nie być w zależności od 

rady.  

 

Karol Ważny, członek Komisji – dodał, że nawet sami radni dzielnic byli zdziwieni, że 

podwyżkę miałby dostać Zastępca Przewodniczącego Rady, który niewiele ma do roboty. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – powiedział, że to zależy, ponieważ w niektórych 

radach Przewodniczący Rady dzieli się obowiązkami ze swoim Zastępcą. Tak przynajmniej 

było za jego kadencji w Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – stwierdził, że najwięcej pracy ma 

Przewodniczący Zarządu.  

 

Romuald Plewa, członek Komisji – przyznał mu rację, dodał, że dlatego też 

Przewodniczący Zarządów otrzymają największą podwyżkę. Stwierdził, że jego zdaniem te 

podwyżki są nawet za wysokie. Powiedział, że trzeba zgłosić również aby ująć członków 

zarządu.  

 

Karol Ważny, członek Komisji – wyraził opinię, że Przewodniczący Zarządu powinni 

otrzymać jeszcze więcej, ze względu na dużą ilość obowiązków, ale propozycja Pani 

Skarbnik jest taka a nie inna. Lepiej dać tyle niż nie dać nic.  

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – wyraził obawę, że ujęcie członków zarządu 

spowoduje, że w tych radach w których nie ma członków zarządu nagle się oni znajdą ze 

względu na pieniądze. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – zgodził się z tym, jednak powiedział, że kiedy 

pracował w Radzie Dzielnicy, członkowie zarządu robili nierzadko więcej niż 

Przewodniczący Zarządu, który pracował. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – powiedział, że nie musi to być ostateczna 

propozycja. Być może Komisja wróci jeszcze do tego tematu. 

 

Karol Ważny, członek Komisji – powiedział, że w tym wypadku każdy ma swoje opinie 

ale ta uchwała jest jakimś kompromisem. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – przypomniał treść uchwały.  

Przeszedł do głosowania. 
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LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa  przeciw - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

  

PUNKT 2.  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Prezydenta Miasta Gdańska w okresie kadencji 2018-2023. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – powiedział, że jest to uchwała, ustalająca 

miesięczne wynagrodzenie Prezydenta, zgodnie z ustawą. Dodał, że podwyżka może być 

miedzy 80 a 100%.  

 

Nie było głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa  - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 3.  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdańska. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – poinformował, że również zmiany 

podyktowane są ustawą z dnia 17 września 2021 r.  

 

Nie było głosów w dyskusji. Przystąpiono do głosowania. 

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa  - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 



6 
 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  za udział i zamknął   posiedzenie – godz. 

9:10. 

 

 

 

 

     Przewodniczący Komisji 

                                                                         Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

 /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

 

Protokołowała:  

 

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


