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PROTOKÓŁ NR  43-6/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 31 marca 2022r. w sali 007 

Nowego  Ratusza  przy ul. Wały Jagiellońskie 1  w Gdańsku 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 8:30 w s.007  

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych. 

 

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 43 posiedzenie i zaproponował następujący porządek 

obrad: 
 

1. Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1241; 

 

Przedstawia: Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów  

  i Projektów Społecznych 

2. W sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Gdańska – druk 1242; 

      Przedstawia: Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska 

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  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

 

 



PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1241; 

 

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 Maria Maślak – 

Zastępca Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – spytał czy w projekcie uchwały było 

wspomniane również o szkołach i dzieciach z Ukrainy. 

 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych – 

odpowiedziała, że nie ponieważ jest to inny zakres działania. 

 

Karol Ważny - członek Komisji – dopytał jeszcze o zakres konkursów, ponieważ nie słyszał 

całości wypowiedzi. 

 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych – 

odpowiedziała, że omówiony został zakres działań ujętych w zaproszeniu do składania ofert, 

natomiast w zarządzeniu będzie dokładnie określony tryb i terminy składania ofert. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – spytał czy będzie to miało formę konkursu czy 

składania ofert. 

 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych – 

odpowiedziała, że będzie to zaproszenie do składania ofert. 

 

Karol Ważny - członek Komisji – upewnił się, czy informacje będą umieszczone na stronie 

internetowej. 

 

Maria Maślak – Zastępca Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych – 

odpowiedziała, że owszem, będzie to ogłoszone na stronie. 

 

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 Marię Maślak – Zastępca 

Dyrektora ds. Programów  i Projektów Społecznych – 6 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 42-6/121-10/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.86.2022. 



PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Gdańska – druk 1242; 

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 omówił Karol Ważny – Radny 

Miasta Gdańska 

Romuald Plewa – zadał formalne pytanie dlaczego zajmuje się tym Cezary Śpiewak – 

Dowbór i Klub Koalicji Obywatelskiej a nie Komisja doraźna ds. Reformy Jednostek 

Pomocniczych. 

 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – przypomniał, że poprzednio wnioskodawcą 

również był Klub Koalicji Obywatelskiej. 

Romuald Plewa – powiedział, że wie o tym, ale jest to zakres działania Komisji doraźnej ds. 

Reformy Jednostek Pomocniczych oraz Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, w związku z 

tym nawet jeśli zajmuje się tym szef klubu, to powinien przedstawić projekt uchwały na 

którejś z tych komisji. 

 

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

skoro wnioskodawcą jest Klub radnych to ma prawo przedstawić projekt uchwały a Komisja 

musi to opiniować. Przypomniał, że poprzednim razem również przedstawiał projekt Cezary 

Śpiewak – Dowbór. 

 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – przypomniał, że poprzednim razem wnioskodawcą 

uchwały był klub ponieważ zależało na czasie i tak też jest tym razem. Wróciło z uwagami od 

Premiera pismo i nowy projekt będzie musiał być uzgodniony. Stąd taki tryb. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił żeby jednak trzymać się Regulaminu i Statutu. 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – dodał, że temat ten jest kontynuacją i naturalną 

koleją rzeczy było, że dalej będzie się tym zajmował klub. Ale oczywiście przy następnych 

inicjatywach nic nie stoi na przeszkodzie żeby zajęła się tym Komisja doraźna. 

 

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

że niezależnie od tego klub radnych ma prawo się tym zajmować. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że skoro Rada Miasta Gdańska wyraziła 

wolę aby sprawami rad dzielnic zajmowała się Komisja doraźna oraz Komisja Samorządu 

i Ładu Publicznego to te procedury powinny być stosowane. 

 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – dodał, że na pewno ten projekt uchwały był 

konsultowany przez Mecenasa Bodakowskiego a uwagi od Premiera były natury głównie 

technicznej. Natomiast zawsze zajmowała się tym Komisja Samorządu i Ładu Publicznego. 

 



Romuald Plewa – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem odnośnie problemu kiedy jakiś 

budynek leży na terenie dwóch lub więcej dzielnic. 

 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – odpowiedział, że obowiązek może spoczywać na 

tych Radach dzielnic ale ostateczna decyzja zależy od Rady Miasta. Radny dzielnic będą mogły 

zgłaszać swoje propozycje co do korekt w granicach. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – dodał, że ma nadzieję, że ten temat zostanie 

uporządkowany. 

 

Karol Ważny – Radny Miasta Gdańska – uspokoił, że na pewno Komisja doraźna się tym 

tematem zajmie, gdyż zostało to wpisane do planu pracy na bieżący rok. 

 

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 Karola Ważnego – Radnego 

Miasta Gdańska – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia Nr Nr 42-6/122-11/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.87.2022 

 

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. 8:45 

                Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                                         /-/ Bogdan Oleszek 

Protokołowała:  

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 



 


