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PROTOKÓŁ NR  37-12/2021 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  9 grudnia 2021r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30 za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.  

 

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.  

Lista osób zaproszonych na posiedzenie  stanowi załącznik nr 2.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji 

– Po stwierdzeniu quorum, otworzył 37 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 RMG 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska – druk 1144 

Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok. – 

druk 1145 

Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

- w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku – druk 1142 

Przedstawia: Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku 

 



-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni – jednostki budżetowej – druk 1147 

Przedstawia:  

Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

 

2. Informacja o wsparciu Miasta Gdańska na rzecz cudzoziemców. 

 

Przedstawia: Mateusz Szulc, Kierownik Referatu Spójności Społecznej 

 

3. Tematy do planu pracy na 2022 r. 

 

4. Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja.  

 

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 za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 1 

 

Punkt 1.1. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk 1144 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska 

z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał czym było spowodowane 

zmniejszenie kwoty wypuszczonych obligacji. 

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków -

odpowiedziała, że było to spowodowane dobrym wykonaniem planowanych dochodów. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał z czym jest związane zwiększenie 

kwoty dotacji do inwestycji Kunsztu wodnego. 

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków – 

odpowiedziała, że chodzi o koszty utrzymania Kunsztu wodnego.  

Przystąpiono do głosowania. 



LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz  - Wstrzymał się 

4. Romuald Plewa  - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Agnieszkę 

Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 4  głosami za i 2 

głosami wstrzymującymi - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 36-11/108-26/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.305.2021 

 

Punkt 1.2 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok. – druk 1145 

 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska  

z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

 

Romuald Plewa - członek Komisji – zadał pytanie odnośnie czy Rady Dzielnic nie zdążyły 

w procesie inwestycyjnym wykonać zadania i przenoszą środki na przyszły rok. 

 

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków – 

odpowiedziała, że tak, zgadza się. 

 

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 za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią  Agnieszkę 

Trojanowską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 6  głosami za 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 36-11/109-27/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.306.2021. 

 

 



Punkt 1.3. 
 

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku – druk 1142 
 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska  

z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Leszek Walczak – 

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – wyraził opinię, że bardzo dobrze, że zostanie 

utworzony Referat ds. Dzikich zwierząt. Wyraził nadzieję, że zajmie się on również ochroną 

jeży. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że oczywiście 

zostanie to wzięte pod uwagę, na koniec roku będzie raport, który zostanie przedstawiony 

Radzie Miasta Gdańska. 

Romuald Plewa -członek Komisji – poprosił o pełniejszą informację w temacie jeży ale 

również wolno żyjących kotów. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że jak tylko 

sekcja ta rozpocznie działalność zostanie przygotowana taka informacja. 

Romuald Plewa - członek Komisji – dodał, że jeśli chodzi o jeże i koty wolno żyjące ten 

problem był zgłaszany w ubiegłym roku i spytał jakie działania zostały podjęte. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że jeśli 

chodzi o kwestię dokarmiania kotów wolno żyjących to Straż Miejska może jedynie 

reagować w kwestii zaśmiecania przestrzeni publicznej. Co do jeży Straż Miejska nie ma 

podstaw prawnych do zajmowania się tym tematem, jedynie incydentalnie może 

reagować. 

Romuald Plewa - członek Komisji – podziękował za odpowiedź, powiedział, że oczekuje 

w takim razie raportu.  

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – dodał, że ma nadzieję, że wejście Straży 

Miejskiej do systemu spowoduje uporządkowanie obecnej sytuacji i będzie więcej 

możliwości przekierowywania konkretnych zgłoszeń np. do Lasów Państwowych. 

 Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – potwierdził, że 

rzeczywiście ta sekcja licząca 6 osób sama nie będzie w stanie wszystkiego załatwiać, 

jednak będąc częścią większego systemu, będzie więcej możliwości sprawniejszego 

reagowania na pojawiające się potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał czy wiadomo już kto będzie głównym 

koordynatorem bo z tego co wie ludzie zgłaszają w różne miejsca. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że na dzień 

dzisiejszy funkcjonuje uchwała, z której wynika, że Wydział Bezpieczeństwa  



i Zarządzania Kryzysowego koordynuje te działania, natomiast można jeszcze zgłaszać się 

do Gdańskiego Centrum Kontaktu. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – podziękował za informacje, dodał, że nazbierało się dużo spraw i na 

pewno trzeba będzie zorganizować spotkanie z Panem Komendantem. 

 

Romuald Plewa - członek Komisji – spytał jak są rozwiązywany problem dzików 

pojawiających się w wielu miejscach w Gdańsku, m.in. na ul. Słowackiego na odcinku 

leśnym. Mieszkańcy zgłaszają, że często są widziane lochy z małymi, które bywają 

niebezpieczne.  

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że omówi 

temat z Wydziałem Bezpieczeństwa, który się tym zajmuje. Zaproponował, że zgłosi to 

odpowiednim osobom. 

 

Romuald Plewa - członek Komisji – odpowiedział, że takie rozwiązanie go 

satysfakcjonuje, ponieważ jest to dość duży problem dla mieszkańców. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – dodał, że 

na pewno do tego tematu Komisja wróci na następnych posiedzeniach. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – zaproponował, żeby może 

w lutym lub marcu zorganizować posiedzenie Komisji poświęcone tylko tematom różnych 

dzikich zwierząt. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – przychylił 

się do propozycji. Podziękował za informacje.  

 

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 za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Leszka Walczaka – 

Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku – 6  głosami za pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 36-11/109-27/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.303.2021. 

 

 

 



Punkt 1.4. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 

jednostki budżetowej – druk 1147 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska  

z dnia 16 grudnia 2021 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Michał Szymański 

– Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał jaka będzie teraz relacja pomiędzy GZDIZ  

a spółką Gdańskie Usługi Komunalne, w zakresie usuwania odpadów z miejsc 

nieoznaczonych. 

Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 

odpowiedział, że na dzień dzisiejszy obowiązuje umowa powierzenia pomiędzy Miastem 

a spółką Gdańskie Usługi Komunalne w zakresie usuwania nielegalnych wysypisk. Po tym 

jak kompetencje przejdą do GZDIZ planowane jest postępowanie w trybie zamówień 

publicznych w zakresie wyboru firmy. 

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 za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Michała 

Szymańskiego - Zastępcę Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 6  głosami za 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 36-11/111-29/2021 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.308.2021. 

 

Romuald Plewa - członek Komisji – przypomniał, że zwracał się z interpelacją w sprawie 

zaśmiecania na ulicy Kościuszki. Dodał, że pozwoli sobie po Komisji skontaktować się w tej 

sprawie.  

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – powrócił 

do tematu poruszonego przez radnego Plewę, dotyczącego wcześniejszego wysyłania 

projektów uchwał. Powiedział, że często uchwały wpływają na ostatnią chwilę przed 

posiedzeniem i nie ma możliwości wysłać ich wcześniej. 

Romuald Plewa - członek Komisji – powiedział, że rozumie, ale chodzi mu o to, żeby 

radni rzetelnie mogli zapoznać się z uchwałą. 



Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – zapewnił, 

że zwróci się do Pani Sekretarz aby druki były przekazywane możliwie jak najwcześniej.  

PUNKT 2 

Informacja o wsparciu Miasta Gdańska na rzecz cudzoziemców 

Temat przedstawił w formie prezentacji, Mateusz Szulc, Kierownik Referatu Spójności 

Społecznej. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu. 0:50 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

podziękował za dokładne przedstawienie tematu. Spytał czy są pytania. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – stwierdził, że temat, którym zajmuje się 

Referat Pana Szulca jest tematem szerokim i szalenie trudnym. Wyraził swój podziw 

i szacunek. Spytał o opinię, jaka jest siła przebicia Referatu Spójności Społecznej w tym 

temacie. 

Mateusz Szulc – Kierownik Referatu Spójności Społecznej – odpowiedział, że Model 

Integracji i Model Równego Traktowania funkcjonują już w mieście od kilku lat i praca 

Referatu trwa już jakiś czas. Dodał, że Referat prowadzi różnego rodzaju szkolenia 

z zakresu dostępności dla urzędników. Są one prowadzone przez osobę niepełnosprawną 

(niewidomą) i stanowią bardzo ważny element kształtowania świadomości ludzi. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

powiedział, że miał okazję uczestniczyć w doświadczeniu polegającym na tym, że radnych 

posadzono na wózkach inwalidzkich i rzeczywiście było to ciekawe doświadczenie dające 

wyobrażenie o skali problemów z jakimi borykają się na co dzień osoby na wózkach 

inwalidzkich. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – wyraził wątpliwości jeśli chodzi 

o strukturalne działanie Referatu i jego skuteczności. Zwrócił uwagę, czy Referat będzie 

traktowany jako petent i nie będzie miał do powiedzenia tyle co osoba w randze 

Wicedyrektora. Spytał, na ile Kierownik Referatu będzie mógł czegokolwiek wymagać i coś 

wyegzekwować.  

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

stwierdził, że może Komisja powinna wysunąć tego typu wniosek. Zaproponował, żeby 

radny Stelmasiewicz napisał tego typu wniosek. 

Mateusz Szulc – Kierownik Referatu Spójności Społecznej – podziękował za chęć 

pomocy. Dodał jednak, że nie czuje braku wsparcia w strukturach miejskich. Wszystko jest 

realizowane w ścisłej współpracy z Panią Dyrektor Marią Maślak i Panią Prezydent Moniką 

Chabior. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – dodał, że 

oczywiście jest to tylko propozycja Komisji mająca na celu podniesienia rangi Referatu.  



Karol Ważny – członek Komisji – odniósł się do propozycji radnych, stwierdził, że na 

przykładzie rad dzielnic, gdzie również ranga dzielnic została podniesiona, że przyniosło 

to wiele pożytku. Ranga ta jest jednak istotna w rozmowach. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

stwierdził, że w takim razie komisji postara się przygotować taki wniosek. 

PUNKT 3 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – przeszedł 

do punktu dotyczącego propozycji tematów do Planu Pracy na 2022 rok. Zwrócił się  

z prośbą o przesyłanie tematów do Pani Magdaleny Garbowskiej. 

PUNKT 4 

Sprawy bieżące, wolne  wnioski,  korespondencja 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – poprosił 

o zabranie głosu Panią Monikę Nkome- Evini, Menadżer Śródmieścia. 

Monika Nkome- Evini, Menadżer Śródmieścia – powiedziała, że jest po spotkaniu 

z przedstawicielami klubów nocnych w Śródmieściu. W spotkaniu wzięli również udział 

przedstawiciele służb porządkowych, policji. Ze strony właścicieli klubów jest wola 

współpracy i jest to bardzo ważny aspekt. Zostały przedstawione założenia Parku 

Kulturowego oraz uchwały antyhałasowej. Przybliżono postulaty mieszkańców. Wszyscy 

jednogłośnie zgodzili się na podjęcie dialogu w celu wypracowania pewnych standardów, 

pod którymi podpiszą się przedstawiciele klubów oraz Miasto. Poinformowała również, że 

zostały podjęte badania wspólnie z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Uniwersytetem 

Gdańskim dotyczące kwestii zakłócania ciszy nocnej w Śródmieściu. Przedstawiła wyniki 

przeprowadzonych badań. (Prezentacja stanowi załącznik do Protokołu nr 5). 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał, że 

współpraca z klubami działającymi w Stoczni jest cały czas kontynuowana. Udało się 

poprawić wiele kwestii, jak kwestia bezpieczeństwa, sprzątanie wokół klubów i kwestie 

dodatkowych toalet. Cały czas kwestia nagłośnienia jest dyskutowana, kluby starają się 

część imprez przenieść do hal, żeby zmniejszyć emisję hałasu. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – spytał, 

czy będą dalsze spotkania w celu wyjaśnia sytuacji w Śródmieściu. 

Monika Nkome- Evini, Menadżer Śródmieścia – odpowiedziała, że oczywiście będą 

dalsze spotkania, kluby zadeklarowały chęć współpracy w celu wypracowania 

kompromisu. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to przestrzeń często odwiedzana, 

szczególnie przez młodych ludzi i problemy z hałasem prawdopodobnie nigdy nie znikną 

do końca, jednak trzeba pracować nad wypracowaniem rozwiązania. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – poprosił o przesłanie wyników badań. Dodał, 

że rzeczywiście ostatnio wpływa bardzo dużo sygnałów o zakłócaniu ciszy i porządku, 

szczególnie dotyczy to Tkackiej i Miasta Aniołów. Powiedział, że sam zamierza się wybrać, 

żeby przekonać się osobiście jak to wygląda. 



Monika Nkome- Evini, Menadżer Śródmieścia – powiedziała, że ma nadzieję, że nie 

będzie już takiej okazji ponieważ zostały przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami 

tych klubów i zadeklarowali oni chęć poprawy sytuacji.  

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

poprosił również o próby dotarcia do innych mieszkańców, którzy mają zastrzeżenia do 

konkretnych lokalizacji. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, 

że są zbierane wszystkie działania i wkrótce zostanie przedstawiony pakiet rozwiązań dla 

Śródmieścia w celu poprawy sytuacji. 

Andrzej Stelmasiewicz- członek Komisji – stwierdził, że nie byłby tutaj zbytnim 

optymistą. Osiągnięcie kompromisu nie będzie prostą sprawą ponieważ kluby chcą po 

prostu zarobić, a głównym źródłem ich zarobku jest sprzedaż alkoholu. Jeśli chodzi 

o porządek na zewnątrz, kluby nie będą chciały brać odpowiedzialności. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – poparł wypowiedź przedmówcy. 

Powiedział, że również jest zwolennikiem zakazu sprzedaży alkoholu po 22 poza 

klubami. Powiedział, że z tego co wie zarzuty dotyczyły głównie głośności muzyki. 

Monika Nkome- Evini, Menadżer Śródmieścia – potwierdziła to. Powiedziała, że mimo 

trudnej sytuacji ma jednak nadzieję na wspólne rozwiązanie tego problemu. Dodała, że 

potrzebne byłyby również dodatkowe patrole Policji. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego –

podziękował i wyraził gotowość do współpracy i wsparcia ze strony Miasta. 

Przeszedł do tematu wniosku Pana Krzysztofa Dąbrowskiego o rozwiązanie Rady Dzielnicy 

Zaspa Młyniec. Przypomniał, że pismo to wpłynęło do Rady Miasta w maju 2021 r. i zostało 

skierowane przez Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska do Komisji Samorządu i Ładu 

Publicznego. Komisja zajmowała się tym wnioskiem na posiedzeniu w październiku 2021 

r. Po zapoznaniu się ze sprawą Komisja stwierdziła, że rozwiązanie Rady Dzielnicy jest 

bezpodstawne. 

Poinformował, że w dniu 19 listopada do Wojewody wpłynęło pismo, w którym Pan 

Dąbrowski wskazuje, że jego wniosek nie został rozpoznany. Trudno się z tym zgodzić bo 

przecież Komisja próbowała wpłynąć na obie strony, zarówno Radę Dzielnicy Zaspa 

Młyniec i Pana radnego dzielnicy Krzysztofa Dąbrowskiego, żeby nawiązali współpracę. 

Wskazano również co w pracy Rady Dzielnicy należałoby poprawić. Nie pozostawiono więc 

wniosku Pana Krzysztofa Dąbrowskiego bez rozpoznania. 

Zaproponował, po konsultacjach z Mecenasem Andrzejem Bodakowskim, aby Komisja 

przygotowała projekt uchwały, w którym wyrazi swoje stanowisko odnośnie 

ewentualnego rozwiązania Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. Spytał, czy Komisja zgadza się 

go upoważnić jako Przewodniczącego Komisji do przygotowania takiej opinii. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że sądzi że problemem jest 

osoba Pana Dąbrowskiego, który najprawdopodobniej występuje tutaj jako prawnik 

i kierują nim osobiste pobudki. 



Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – spytał, 

czy w takim razie wszyscy udzielają mu poparcia. 

Wszyscy członkowie Komisji udzielili poparcia. 

Romuald Plewa – członek Komisji - poprosił o przesłanie planu pracy z 2021 roku. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

powiedział, że Pani Magda Garbowska prześle wszystkim plan pracy.  

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 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 17:40. 
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