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PROTOKÓŁ NR  42-5/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 24 marca 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:00 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 42 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Dodał, że do porządku wpłynęły 3 projekty uchwał  

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Opiniowanie projektów uchwał: 

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – 

druk 1235; 

   Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                                                        Miasta i Podatków 

 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańsk – druk 1236; 

 

    Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                                                        Miasta i Podatków 

 

- w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku – druk 1203; 

 

 



 

Przedstawia: Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 

Komunalnej 

 

- w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe 

jednostek pomocniczych Miasta Gdańska – druk 1219; 

 

Przedstawia: Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic  

                                                  i Współpracy z Mieszkańcami 

 

- w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, 

z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie 

Śródmieścia Gdańska – druk 1233; 

 

Przedstawia: Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 

 

2. Raport z działalności Straży Miejskiej w Gdańsku za 2021 rok; 

 

  Przedstawia: Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

3. 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 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2022 rok – druk 1235; 

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

31 marca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

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 - - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską – 

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 3 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi   

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 41-5/116-5/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.80.2022. 

 

Punkt 1.2 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańsk – druk 1236; 

 

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

31 marca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków. 

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 Agnieszkę Trojanowską – 

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.– 4 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi   

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 41-5/117-6/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.81.2022. 

 

Punkt 1.3  

 

Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku – druk 1203; 

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

31 marca 2022 roku. 



Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Olga Goitowska – 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem czy planowane jest 

również czipowanie kotów w celu przeliczenia ich populacji. 

 

Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - 

odpowiedziała, że zdecydowanie warto to zrobić. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – dodał, że ma nadzieję, że pomysł ten zostanie 

zrealizowany. 

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 Olgę Goitowską – Zastępca 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – 6 głosami „za”   pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 41-5/118-7/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.48.2022. 

 

Punkt 1.4 

 

Projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania  

statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska – druk 1219; 

 

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

31 marca 2022 roku. 

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

Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. 

Romuald Plewa – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem o jakiej kwocie sumarycznie jest 

mowa.  

 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

odpowiedziała, że jest to kwota 1859002 zł. Jest to kwota środków dodatkowych dla 

wszystkich 26 dzielnic, włącznie z tym co nie zostało wykorzystane w ubiegłych latach. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – spytał, czy będzie również możliwość przenoszenia 

środków z kadencji na kadencję. 

 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

odpowiedziała, że z tego co wie z rozmów z Panią Skarbnik nie ma takiej możliwości. 

 



Romuald Plewa – członek Komisji – dodał, że w takim razie dobrze byłoby aby Biuro ds. 

Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami przesłało taką informację do wszystkich rad 

dzielnic aby mieli świadomość, że przenoszenie środków na następną kadencję nie będzie 

możliwe. 

 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

powiedziała, że takie pismo zostanie przygotowane. 

 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy są statystyki ile jest środków inwestycyjnych 

przeznaczonych generalnie z budżetów rad dzielnic a ile na tzw. działania miękkie. 

 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

odpowiedziała, że nie ma tych danych przy sobie ale jak najbardziej Biuro może przesłać takie 

zestawienie. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił żeby takie zestawienie zostało przesłane 

zarówno do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego jak i Komisji doraźnej ds. Reformy 

Jednostek Pomocniczych.   

 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – zgodziła 

się przesłać takie zestawienie wszystkim zainteresowanym. 

 

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 Sylwię Betlej – Dyrektora 

Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.– 6 głosami „za”   pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 41-5/119-8/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.64.2022. 

 

Punkt 1.4 

 

Projekt uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania    z 

urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na 

terenie Śródmieścia Gdańska – druk 1233; 

 

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

31 marca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówili Maciej Lorek - 

Dyrektor Wydziału Środowiska oraz Agnieszka Chojnacka – Grochala. 

 



 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – poprosił o doprecyzowanie kwestii czasu 

w którym będzie obowiązywała ta uchwała. Czy również w godzinach od 16 do 17 również 

trzeba będzie starać się o dodatkowe pozwolenie na koncerty organizowane np. na ulicy 

Mariackiej. 

 

Agnieszka Chojnacka – Grochala – Wydział Środowiska – powiedziała, że jeśli chodzi 

o Stare Miasto konieczne jest uzyskane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawanego 

przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Jeśli spełni się te warunki nie będzie przeszkód do 

zorganizowania takiego wydarzenia.  

 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy jeśli ten pilotaż się powiedzie czy jest 

przeniesienie tego do innych dzielnic. 

 

Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska – odpowiedział, że na razie czeka na sygnały 

z innych dzielnic. Jeśli latem ten pomysł będzie sukcesem to jak najbardziej będzie możliwość 

rozszerzenia go. 

 

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem  odnośnie definicji tych instalacji. 

Dodał, że jakiś czas temu była dyskusji na temat powstania Parku Majaland w Osowej, gdzie 

mówiono, że hałas może być również generowany przez ludzi i czy te normy będą się odnosić 

również do tego.  

 

Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska – odpowiedział, że normy te nie odnoszą 

się do hałasu gwaru ludzkiego, który jest jednak bardziej akceptowany społecznie niż hałas 

emitowany przez urządzenia. 

 

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 Macieja Lorka - Dyrektora 

Wydziału Środowiska oraz Agnieszkę Chojnacką – Grochala. 

– 6 głosami „za”   pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 41-5/120-9/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.78.2022. 

 

PUNKT 2 

Raport z działalności Straży Miejskiej w Gdańsku za 2021 rok; 

Przedstawił: Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

 



 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – przedstawił Raport 

z działalności Straży Miejskiej w Gdańsku (prezentacja stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu). 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

podziękował za przedstawienie raportu. Dodał, że miał już okazję wysłuchać tego raportu 

podczas odprawy Straży Miejskiej. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem ile pouczeń i mandatów za brak 

maseczek zostało nałożonych w sklepach wielkogabarytowych. Drugie pytanie dotyczyło 

9 slajdu, jakie to były inne dochody niż mandaty.  

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział na pierwsze 

z pytań, że nie ma w tej chwili danych natomiast ze względu na uregulowania prawne nie 

zawsze udawało się nałożyć mandat, ponieważ mandaty te były potem umarzane przez Sądy.  

Jeśli chodzi o drugie pytanie, „dochody inne” są to dochody ze sprzedaży pojazdów, które nie 

nadają się do użytkowania. Dochody te trafiają na konto Miasta. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – podziękował. Zapytał jeszcze jak Komendant radzi 

sobie z problemem 20 % zwolnień lekarskich wśród Strażników Miejskich. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że ze względu 

na pandemię COVID – 19 było wyłączanych z patroli nawet po 30 – 40 osób i były wówczas 

delegowane do patroli osoby z innych komórek Straży Miejskiej. Dodał, że Straż Miejska stara 

się jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, który ma. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – upewnił się, że z tego co rozumie główną przyczyną 

tych zwolnień był COVID.  

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że tak, ale 

także np. zagrożone ciąże i inne. Dodał, że oczywiście może przygotować szczegółowe 

informacje. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że oczywiście rozumie i chciałby jedynie 

ustalić ile z tych zwolnień statystycznie było spowodowane przez COVID. Ale oczywiście nie 

ma pośpiechu. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – dodał, że również Straż 

Miejska bardzo dba o zachowanie wszystkich środków ostrożności ale jednak procentowo 

dotknęło to Straż Miejską proporcjonalnie do całości społeczeństwa. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że niedługo większość tych obostrzeń 

zostanie zniesiona. 

 

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

chodzi o wszystkie miejsca poza obiektami służby zdrowia. Podziękował za informacje. 

Dodał, że większość mieszkańców obecnie docenia pracę Straży Miejskiej. 

 



Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem jak Straż Miejska radzi 

sobie z problemem hulajnóg i czy nałożono jakiekolwiek mandaty za pozostawianie hulajnóg 

w nieodpowiednich miejscach oraz za nadmierną prędkość. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że nie ma przy 

sobie dokładnych danych, ale zgłoszenia oczywiście były przyjmowane. Z tego co się 

orientuje hulajnogi firmowe miały fabrycznie ograniczoną prędkość. Inaczej jest z 

prywatnymi. Dodał, że może przesłać dokładniejsze dane w tym temacie. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – powiedział,  ze dysponuje zdjęciami 

obrazującymi sytuację i zwraca jedynie uwagę na problem. 

 

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

że nie jest to chyba zadanie Straży Miejskiej. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – dodał, że jednak trzeba ten problem jakoś 

rozwiązać, mimo, że sprawa jest niezwykle trudna. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – po wiedział, że zostały 

oznaczone miejsca przeznaczone do parkowania hulajnóg. Dodał, że nie zawsze sami 

użytkownicy tych hulajnóg są sprawcami pozostawiania ich w nieodpowiednich miejscach. 

Szczególnie osoby pod wpływem alkoholu. Jednak oczywiście jest otwarty na wszelkie 

sugestie i pomysły jak rozwiązać ten problem. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – stwierdził, że problem ten dotyczy nie tylko 

Głównego Miasta ale i dzielnic.  

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że być może 

rozwiązaniem byłby gdyby pracownicy GZDIZ jeździli i zbierali hulajnóg, które nie są 

odpowiednio zaparkowane. Jednak byłoby to dosyć kłopotliwe. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – stwierdził, że na terenie Wrzeszcza, przy Grunwaldzkiej, 

zostawianie hulajnóg powoduje problem osobom przechodzącym przez przejścia dla 

pieszych. Za takie sytuacje powinien odpowiadać dostawca hulajnóg. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – spytał 

radnego Plewę czy na Komisji Bezpieczeństwa był ten temat poruszany. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – odpowiedział, że tak, ale na tamten czas nie było 

wiadomo jak to wygląda od strony prawnej. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

zaproponował, żeby poruszyć ten temat podczas osobnego spotkania. Dodał, że bardzo 

ciężko jest udowodnić, że ta osoba, która wypożyczyła hulajnogę rzeczywiście zaparkowała 

ją w nieodpowiednim miejscu.  

 



Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji –  powiedział, że jednak uważa, że przecież 

hulajnogi mają zamontowany GPS i można udowodnić jeśli ktoś przestawi taką hulajnogę 

w nieodpowiednie miejsce. 

 

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

ma wrażenie, że sytuacja z parkowaniem wygląda trochę lepiej. Trzeba dalej apelować do 

wszystkich mieszkańców, żeby stosowali się do zasad. 

 

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

posiedzenia komisji dot. sezonu letniego poruszyć szerzej ten temat. W tym momencie 

ciężko jest udowodnić komuś winę. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że może warto byłby pomyśleć o jakichś 

programach, które rozpropagowałyby wśród mieszkańców wiedzę prawną na ten temat, 

z czym się wiąże nieodpowiednie użytkowanie i parkowanie hulajnóg elektrycznych. Może 

coś takiego zamieścić w mediach lokalnych. 

 

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

że na pewno Pan Komendant będzie musiał wraz ze służbami zastanowić się nad możliwymi 

rozwiązaniami tego problemu. 

 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – dodał, że sam często ustawia 

hulajnogi, które leżą porzucone na drodze. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia w tym 

temacie. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

podziękował jeszcze raz za dokładne przedstawienie tematu. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

przypomniał, że radnym zostało wysłane sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Poinformował też o wpływie pisma dotyczącego sytuacji 

schronów w mieście. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji –   powiedział, że dobrze, że ten temat został 

poruszony gdyż dużo osób zgłasza się do niego z tym tematem. Wie też, że jest schron przy 

ul. Marynarki Polskiej, w budynku Stoczni Północnej. 

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

zaproponował, żeby może poruszyć ten temat na następnych posiedzeniach. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – wyraził obawę że poruszanie tego tematu może 

wzbudzić niepotrzebną panikę. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji –  powiedział, że sytuacja w Ukrainie jest taka 

a nie inna i Radni powinni mieć wiedzę w tym temacie.  

 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

podziękował wszystkim za uwagę.  



 

 

Przewodniczący Komisji 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 nieobecny 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 17:30 

                Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

           /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


