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PROTOKÓŁ NR  39-2/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się  25 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 39 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, 

że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu  

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

 
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Rady Dzielnicy Stogi. 

 

2. 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 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały i wszystkie pisma, które wpłynęły 

w sprawie Rady Dzielnicy Stogi. Komisja otrzymała również opinię Prezydenta Miasta 

Gdańska o braku działalności Rady Dzielnicy Stogi.  

Powiedział, że zgodnie z uzasadnieniem jest to naruszenie §13 ust.5 Statutu Dzielnicy, 

gdzie sesje Rady nie odbyły się w okresie kolejnych trzech kwartałów. Ostatnia sesja 

odbyła się 3 lutego 2021 r., następne sesje były zwoływane ale nie było quorum. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – zaproponował żeby od razu przejść do 

glosowania. 

Waldemar Jaroszewicz-  członek Komisji – zauważył, że tworzy się zły zwyczaj tworzenia 

pewnych lobby mogących blokować posiedzenia rady. Zastanowił się jakie są możliwości 

żeby uświadomić ludziom, że nie jest to dobra droga do działania na rzecz dzielnic.  

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – zgodził 

się z przedmówcą, dodał, że na szczęście taka sytuacja nie powtarza się w innych radach 

dzielnic. Powiedział, że dla dobra mieszkańców trzeba przerwać aby takie sytuacje nie 

miały miejsca i aby została wybrana nowa Rada dzielnicy Stogi. 

 

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 - - 

 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał jak będzie teraz wyglądała sytuacja z wyborami 

do tej Rady Dzielnicy. 

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

odpowiedziała, że w Statucie jest określone, że wybory trzeba przeprowadzić w ciągu 90 

dni. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta wspólnie z Wydziałem Kadr i 

Organizacji proces organizacji wyborów zostanie rozpoczęty. 

Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic – potwierdził, że w przypadku 

gdy Rada Dzielnicy zostaje rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta 

Gdańska zarządza wybory w terminie 90 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miasta. 

Dodał, że na przygotowanie wyborów potrzebny jest czas. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

powiedział, że oczywiście jest to zrozumiałe. Dodał, że również osoby startujące w tych 

wyborach będą potrzebowały czasu na przygotowanie bo nie jest to wcale łatwe zadanie. 

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

przyznała rację Przewodniczącemu Komisji. Dodała, że będzie tutaj więcej zadań niż przy 



standardowych wyborach, ponieważ trzeba będzie wyjaśnić mieszkańcom dlaczego 

zaistniała taka sytuacja.  

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

Stwierdził, że będzie tutaj duża rola nowych kandydatów do Rady Dzielnicy. 

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem w imieniu Bartosza Stefańskiego, 

czy trzeba zebrać podpisy mieszkańców, które inicjują wybory w przypadku gdy nie ma 

Rady Dzielnicy. 

Romuald Plewa – członek Komisji  - stwierdził, że z tego co wie, to cała procedura 

uruchamia się automatycznie. 

Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic – dodał, że statut w paragrafie 

41 ust. 2 mówi tylko, że jeżeli nie byłaby wybrana w poprzedniej kadencji, a tutaj mamy 

wybór w poprzedniej kadencji i nie mówi o rozwiązaniu. Trzeba też dodać, ze po wyborach 

Rada otrzyma środki finansowe na cały rok.  

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

czy wobec tego środki przepadają. 

Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic – odpowiedział, że rada nawet 

nie podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych więc nie ma podstawy 

prawnej aby im te środki zabezpieczyć. 

Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego – 

podziękował za informacje. Powiedział, że na tym temat został wyczerpany. Pożegnał 

wszystkich. 

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. 15:45. 

                Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

          /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 



 


