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PROTOKÓŁ NR  38-1/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  20 stycznia 2022r. 
 

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 38 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 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska – druk nr 1168 

Przedstawia:    Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

-zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej  Prognozy   Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk 1170 

Przedstawia:  Beata Pietrasik – p.o. Kierownika Referatu Planowania  Budżetowego  

       -zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

        i porządku na terenie miasta Gdańska – druk 1172  

 



Przedstawia: Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

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 - - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 1 

 

Punkt 1.1. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska – druk nr 1168 

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

z dnia  27 stycznia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Sylwia Betlej – 

p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

 

 

Karol Ważny – członek Komisji – zadał pytanie z czego wynika, ze w weekendy przy 

twardych przedsięwzięciach są ustalone godziny. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

 - odpowiedziała, że zostało to zaczerpnięte z doświadczeń Gdyni, który był wskazywany 

jako wzór. Zostało to również zaakceptowane przez Wydział Rozwoju Społecznego. 

 

Karol Ważny – członek Komisji – drugie pytanie dotyczyło elementów infrastruktury, 

które miałyby się znajdować na terenach poza komunalnych. Czy kiedy na działce byłby 

jakieś pozostałości, typu fundamenty byłoby to również dopuszczalne. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 



- odpowiedziała, że jeśli działka wymagałoby po prostu uporządkowania, to zostałoby to 

wliczone w koszty projektu i podwyższyłoby jego koszty. Ideą Budżetu Obywatelskiego nie 

jest jednak modernizowanie starych placów zabaw. 

 

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

w przypadku starego placu zabaw spółdzielnia zobowiązała się do rozbiórki, Miasto 

zgodziłoby się wykonać nowy plac zabaw na takim terenie.  Kolejne pytanie dotyczyło tego 

czy wnioskodawca określając kwotę inwestycji musi wyszczególnić kwotę czy jest to 

przepis jedynie systematyzujący. Zaapelował żeby wprowadzić do projektów zielonych 

dzielnicowych jakieś minimalny wymóg punktowy jak dla projektów ogólnomiejskich. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

jeśli chodzi o spółdzielnie i teren aktualnie niezabudowany odpowiedziała, że spółdzielnie 

wcześniej deklarowały, że wyczyszczą teren inwestycji, jednak te deklaracje nie zawsze się 

sprawdzały. Chodzi o to żeby w momencie zgłaszania projektu teren był wolny od 

zabudowy. Co do pytania o kwotę, wnioskodawca nie musi jej wyszczególnić na etapie 

składania projektu. Co do punktów na Zielony budżet obywatelski, powiedziała, że jest 

tam mniej projektów do wyboru i nie ma sensu ustalania minimalnej ilości punktów. 

  

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem czy kwestia opiniowanie 

projektów budżetu obywatelskiego będzie uregulowana na poziomie zarządzenia czy 

uchwały i czy zarządzenie będzie przewidywało jakieś szczegóły w tym zakresie. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

odpowiedziała, że raczej będzie to regulowane zarządzeniem. 

 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał, czy byłaby możliwość żeby projekt tego 

zarządzenia trafił do odpowiedniej Komisji Rady Miasta. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że to już Przewodnicząca Rady Miasta zdecyduje do której 

komisji takie zarządzenie ma trafić. 

 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

zaproponowała, że przekaże projekt zarządzenia do Rady Miasta.  

 

 

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  Sylwię Betlej – p.o. 

Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

– 4  głosami za i 2 głosami wstrzymującymi - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia Nr 37-1/112-1/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.13.2022 

 

 

Punkt 1.2 

 

zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej  Prognozy   Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk 1170 

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

z dnia 27 stycznia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Beata Pietrasik 

– p.o. Kierownika Referatu Planowania  Budżetowego 

 

 

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 Beatę Pietrasik – p.o. 

Kierownika Referatu Planowania  Budżetowego – 6  głosami za pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 37-1/113-2/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.15.2022. 

 

Punkt 1.3. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Gdańska – druk 1172 

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

z dnia 27 stycznia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Olga Goitowska 

– Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

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 2 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Ładu Publicznego za  2021 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że sprawozdanie zawiera informacje na temat frekwencji, 

tematów którymi zajmowała się komisja, uchwał jakie opiniowała.  

 

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 - - 

 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – przypomniał, że na 

sesji kiedy była mowa o dietach dla funkcyjnych była deklaracja o dietach dla 

Przewodniczących Zarządów. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – odpowiedział, że oczywiście radni z komisji będą się tym tematem 

zajmować, jednak musi to być ustalone z Komisją ds. Reformy Jednostek Pomocniczych 

Miasta Gdańska i z Panią Prezydent. 

Punkt 3. 

Plan pracy Komisji Samorządu i Ładu  Publicznego na 2022r.  

 



Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – dodał, że jeśli sytuacja pozwoli warto byłoby odbyć wyjazdowe 

posiedzenie do Straży Granicznej czy Tunelu pod Martwą Wisłą. 

 

Romuald Plewa- członek Komisji – powiedział, że takie posiedzenia wyjazdowe warto 

zaplanować w okresie od czerwca do września, ze względu na lepszą sytuację 

pandemiczną. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – zgodził się z przedmówcą. Spytał, czy w takim razie wszyscy zgadzają 

się z takim kształtem planu pracy. 

 

Wszyscy członkowie Komisji zgodzili się. 

 

Punkt 4 

 

Sprawy bieżące, wolne  wnioski, korespondencja.  

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – poruszył temat wniosku radnego dzielnicy Zaspa Młyniec Krzysztofa 

Dąbrowskiego w sprawie rozwiązania Rady Dzielnicy. Przypomniał, że Komisja zajmowała 

się tym wnioskiem, było spotkanie w tej sprawie i po konsultacji z Mecenasem 

Bodakowskim ustalono, że nie ma podstaw do rozwiązania Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 

Zaproponował, aby Komisja Samorządu i Ładu Publicznego wystosowała do 

Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pismo (opinię) dotyczącą rozpoznania sprawy. 

Przeczytał tekst pisma. Spytał, czy członkowie komisji zgadzają się z treścią pisma. Dodał, 

że uważa również, że trzeba będzie wysłać pismo do Przewodniczących Rady Dzielnicy 

i Zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec informujące o tym, że komisja nie znalazła podstaw do 

rozwiązania Rady Dzielnicy jednak zwraca się z prośbą o skorygowanie nieprawidłowości. 

 

Radni zgodzili się z treścią pism i upoważnili Przewodniczącego Komisji do napisania 

takich pism. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – przeszedł do tematu Rady Dzielnicy Stogi. Powiedział, że z pisma, które 

wpłynęło do Rady Miasta wynika, że nie odbyły się tam trzy kolejne sesji, co stanowi już 

przesłankę do tego aby rozwiązać tą radę. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

zgodziła się z tym. Dodała, że są dwa paragrafy,  w których jest mowa o przypadkach 

rozwiązania Rady Dzielnicy. Jeden to par. 35 gdzie w razie powtarzającego się rażącego 

naruszenia prawa przez Radę Dzielnicy, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydenta może radę dzielnicy rozwiązać. W ubiegłym roku było wiele dyskusji 

i spotkań  z Radą Dzielnicy Stogi, żeby namówić ich do współpracy. Nie przyniosło to 

jednak żadnych rezultatów. W bieżącym roku doszła druga przesłanka, z par. 13 Statutu 

dzielnicy, w przypadku gdy sesje Rady Dzielnicy nie odbędą się przez kolejne trzy kwartały, 

Rada Miasta rozwiązuje Radę Dzielnicy. Dodała, że podczas pisania tej uchwały trzeba 

będzie bardzo dokładne sformułowanie uzasadnienia ponieważ jest to pierwszy taki 

przypadek w historii. 

 



Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że  zwróci się do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą 

o dokładne sprawdzenie dokumentacji Rady Dzielnicy Stogi aby mieć pewność, że sesje 

rzeczywiście nie odbyły się i są przesłanki do jej rozwiązania.  

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami –

dodała jeszcze że o sesji Rady Przewodniczący zawiadamia Radę Miasta. Dodała jednak, 

że rozumie, że Komisji musi mieć pisemne potwierdzenie faktów. 

 

Romuald Plewa- członek Komisji – zgodził się z tym co powiedziała Sylwia Betlej. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji – zgodził się z tym. Stwierdził, że nie ma tutaj 

co wiele dyskutować, ale prosiłby o to aby komisja od razu zwróciła się z takim pismem 

i Biuro ds. Rad Dzielnic jutro może odpowiedzieć. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

powiedziała, że oczywiście taki wniosek komisjo może przyjąć od razu. Warto jednak 

pamiętać o czasie. Jest to kwestia decyzji komisji czy robić to od razu jak najszybciej na 

sesję styczniową czy na następny miesiąc. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji – stwierdził, że jest zwolennikiem tego aby 

zająć się tą sprawą jak najszybciej. Dodał, że jak tylko będzie odpowiedź od Pani Sylwii 

Betlej, Komisja może spotkać się zdalnie i zaopiniować uchwałę. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – zgodził się z tym, ale przypomniał również że wszystko musi się odbyć 

regulaminowo. 

 

Karol Ważny – członek Komisji – przypomniał jeszcze, że jeśli taki wniosek zostanie 

wniesiony na najbliższą sesję, będzie musiało się to odbyć „na 18 głosów”. Dodał również, 

że wie o tym, że została na jutro zwołana sesja Rady Dzielnicy Stogi. 

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

odpowiedziała, że nawet jeśli sesja ta odbędzie się nie będzie to miało już żadnego 

znaczenia bo przepis mówi jasno. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że ma wrażenie, że jest to chyba 

częsty problem w jednostkach pomocniczych, że jakaś grupa radnych utrudnia 

przeprowadzenie sesji. Zgodził się, że Radę tą trzeba rozwiązać. 

 

Romuald Plewa- członek Komisji – uzupełnił wypowiedź przedmówcy, mówiąc, że skoro 

minęły trzy kwartały komisja musi przekazać to do Rady Miasta w celu rozwiązania.  

 

Łukasz Prażnowski – Radny Dzielnicy Stogi – powiedział, że zwoływane były zebrania, 

na których nie pojawiał się ani Przewodniczący Rady ani Zastępca Przewodniczącego. Od 

roku czasu grupa radnych nie otrzymuje żadnych maili i Rada w ogóle nie pracuje. 

 

Andrzej Witkiewicz – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża – zaapelował, żeby 

wszystko było zrobione poprawnie od strony formalnej, żeby później nikt nie mógł tego 



podważyć. Zaproponował również zastanowienie się nad ewentualnym kalendarzem 

wyborczym, tak aby wszystko odbyło się z korzyścią dla mieszkańców. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – spytał, czy Pani Sylwia Betlej ma coś do dodania.  

 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

zgodziła się z wypowiedzią Andrzeja Witkiewicza w kwestii tego, że dokumenty z sesji 

wpływają do Biura natomiast do Przewodniczącej Rady Miasta wpływa informacja 

o zwołaniu sesji Rady Dzielnicy. Nie ma zbyt dużo możliwości sprawdzenia czy sesje 

faktycznie się odbyły. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji – wyraził opinię, że skoro dokumenty z sesji 

nie wpłynęły, to ich zwyczajnie nie ma i nie ma co o tym dyskutować. Dodał, że przez tak 

długie zwlekanie z rozwiązaniem tej Rady Dzielnicy cierpią mieszkańcy Stogów. Powiedział, 

że nie rozumie obaw radnych w tej kwestii. 

Karol Ważny – członek Komisji – poparł zdanie radnego A. Stelmasiewicza. Dodał, że 

uważa że nic się nie stanie jeśli zostanie to wprowadzone na 18 głosów. 

Przemysław Ryś – członek Komisji – stwierdził, że jest już zmęczony tym tematem. 

Dodał, że ze Strony Rady Dzielnicy Stogi nie widać dobrej woli i uważa, że teraz nie ma już 

znaczenia czy uchwała ta wejdzie na tą sesję czy następną. 

Romuald Plewa - członek Komisji – zgodził się z przedmówcą, że rozwiązanie może 

nastąpić również na następnej sesji. Ważne, żeby wszystko odbyło się zgodnie 

z procedurą. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział, że zarówno jedno jak i drugie 

rozwiązanie mu odpowiada, ważne, żeby stało się to w najbliższym czasie. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że z jego strony nie ma problemu żeby zrobić to w tym 

miesiącu. Jeśli uda się stworzyć uchwałę, nic nie stoi na przeszkodzie żeby w przyszłym 

tygodniu zwołać komisję i ją przegłosować. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

powiedziała, że trzeba trzymać się tego co jest zapisane w statucie i na tej podstawie 

można przyjąć że sesje się nie odbyły. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – spytał, w jakim terminie Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy 

z Mieszkańcami jest w stanie przygotować informację. 

Sylwia Betlej – p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

powiedziała, że w dniu jutrzejszym postara się dostarczyć do Biura Rady Miasta 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że w takim razie czeka na informacje. Jak tylko będą one 

gotowe, zostanie napisana uchwała i zostanie zwołane posiedzenie Komisji. 



Łukasz Prażnowski - Radny Dzielnicy Stogi –  zaproponował, że jeśli jest taka potrzeba 

to grupa 7 radnych dzielnicy może dostarczyć do Biura Rady Miasta Gdańska 

oświadczenia, że sesje się nie odbywały. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – spytał czy radnym odpowiada im termin komisji we wtorek 25 stycznia. 

Radni zgodzili się na godzinę 14:30. Powiedział, że skontaktuje się z Mecenasem w celu 

przygotowania uchwały. 

Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił, żeby pismo do Rady Dzielnicy Zaspa 

Młyniec było przesłane do wszystkich radnych dzielnicy drogą mailową. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że nie ma żadnego problemu, natomiast wystarczyłoby 

gdyby tylko zaznaczono aby Zarząd Dzielnicy przekazał do wszystkich radnych. 

Poinformował że wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z wnioskiem 

o odwołanie ławnika, XYZ, z uwagi na problemy zdrowotne, które uniemożliwiają 

sprawowanie tej funkcji. Dodał, że Komisja zajmie się tym wnioskiem na następnym 

posiedzeniu, ponieważ przepisy nakazują powiadomienie tej Pani najpóźniej na 7 dni 

przed posiedzeniem. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji – powiedział, że wie o tym, że wpłynęło pismo 

radnej dzielnicy Strzyża mówiące o zaniedbaniach ze strony Rady Dzielnicy VII Dwór. 

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że z tego co się orientuje wystąpiły 

problemy techniczne z mailem. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – powiedział, że oczywiście komisja wystosuje pismo do Rady Dzielnicy 

VII Dwór z prośbą o naprawienie uchybień. Dodał, że poinformuje jeszcze o dokładnej 

godzinie najbliższego posiedzenia. 

Romuald Plewa – członek Komisji – przypomniał, że zapis o rozwiązywaniu rad dzielnic 

jest stary i zaproponował jego zmianę. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady 

Miasta Gdańska – zaapelował aby nie zaczynać teraz tego tematu i zaproponował aby 

przeanalizować go na Komisji doraźnej ds., Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta 

Gdańska. Poprosił radnego Karola Ważnego aby pamiętał, żeby zająć się tym tematem na 

Komisji doraźnej. 

Karol Ważny – członek Komisji – zgodził się. 

 

 

 

 

 



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. 17:45. 

 

              Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

           /-/ Bogdan Oleszek 
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Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


