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Informacja na temat etapu realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2021 r. 

W 2021 roku Rada Miasta podjęła ogółem 312 uchwał, 3 apele, 2 oświadczenia i 2 rezolucje w tym: 

• 3 uchwały w sprawach formalnych, 

• 309 uchwał przekazano do realizacji Prezydent Miasta. 

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji uchwał przekazanych Prezydent Miasta: 

Lp. Wydział / Jednostka 

Uchwały 

podjęte wykonane 
w trakcie 

realizacji1) 
niewykonane 

1. Budżetu Miasta i Podatków 27 20 7 - 

2. 
Biuro Rozwoju Gdańska 

– zagospodarowanie przestrzenne 
43 24 19 - 

3. Biuro Architekta Miasta 4 3 1 - 

4. Biuro Prezydent ds. Kultury 7 7 - - 

5. Biuro Prezydent ds. Sportu 1 1 - - 

6. Biuro Prezydenta 1 1 - - 

7. Biuro Rady Miasta Gdańska 44 44 - - 

8. Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 3 2 1 - 

9. Projektów Inwestycyjnych 1 1 - - 

10. Biuro ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich 2 - 2 - 

11. Skarbu 26 25 1 - 

12. Rozwoju Społecznego 60 53 6 1 

13. Geodezji 8 8 - - 

14. Gospodarki Komunalnej 32 28 4 - 

15. Polityki Gospodarczej 19 17 2 - 

16. Kadr i Organizacji 2 2 - - 

17. Środowiska 6 5 1 - 

18. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4 3 1 - 

19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6 2 4 - 

20. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 11 10 1 - 

21. Zarząd Transportu Miejskiego 2 2 - - 

 RAZEM 309 258 50 1 

1) w tabeli w pozycji „w trakcie realizacji” ujęto uchwały podjęte w 2021 roku, których realizacja nastąpi w 2022 roku. 
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 Uchwały niezrealizowane       - 1 uchwała 
1. Wydział Rozwoju Społecznego         - 1 uchwała 

XXXIV/885/21 w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na 
utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę 
do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone 
na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły 

Na wniosek Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. 
Marynarzy WOP wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Rada Miasta wyraziła zgodę na złożenie do 
Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. 
Gotowość do pełnienia funkcji jednostki patronackiej wyraziła 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim. Pomimo pozytywnej 
opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Minister Obrony Narodowej 
ponownie wydał decyzję odmowną. Oddział przygotowania wojskowego nie został utworzony. 

 Uchwały w trakcie realizacji       - 50 uchwał 
1. Wydział Budżetu Miasta i Podatków      - 7 uchwał 

XXXIV/868/21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części 
oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska 

W związku z wydłużeniem obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013, Rada Miasta 
przedłużyła do 31 grudnia 2023 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów 
położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska w ramach pomocy de minimis. 
w 2021 roku ze zwolnienia skorzystało 9 podmiotów na łączną kwotę 559.274,52 zł. Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.04.2021 r., poz. 1330. 

XXXIX/1012/21 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta 
Gdańska 

Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części 
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 20.10.2021 r., poz. 3736. 

XXXIX/1013/21 w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru, terminy 
płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Opłata miejscowa pobierana jest od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdańsku 
w wysokości 2,50 zł dziennie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.10.2021 r., poz. 3752. 

XLI/1032/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie Miasta Gdańska 

Rada Miasta wprowadziła obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku odrębną stawkę podatku od środków transportowych dla 
autobusów wyposażonych w napęd elektryczny. Stawki podatku dotyczące pozostałych środków transportowych nie uległy 
zmianie. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.11.2021 r., poz. 4185. 

XLIII/1113/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022–2050. WPF prezentuje główne wielkości budżetowe, 
zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego 
oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta Gdańska o charakterze wieloletnim przy 
ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości dochodowe Miasta, w tym dochodów 
własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisji obligacji 
komunalnych. 
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XLIII/1114/21 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok 

W roku 2022 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem. 

XLIII/1118/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 

Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytu 
długoterminowego na kwotę 550.000.000 zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w roku 2020 w wysokości 50.000.000 zł. 
w roku 2022 planuje się uruchomić kredyt w wysokości 480.000.000 zł, a w roku 2023 w wysokości 20.000.000 zł. Spłata 
kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi do 2046 roku z dochodów własnych Miasta. 

2. Biuro Rozwoju Gdańska        - 19 uchwał 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania 
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa 
od 12 do 24 miesięcy. 

3. Biuro Architekta Miasta        - 1 uchwała 

XXXVI/911/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2020 - 2023 

Rada Miasta przyjęła Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2020 - 2023. Program został 
opracowany w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskał wymaganą opinię Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Celem strategicznym programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Gdańska, służącego 
budowaniu tożsamości mieszkańców, prestiżu miasta oraz promocji turystycznej. w programie ustalono następujące 
kierunki działań: 

• poprawa stanu zachowania zabytków i stałe działania na rzecz ich utrzymania; 

• zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne; 

• edukacja i popularyzacja wiedzy oraz szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym miasta; 

• ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. 

Partnerami programu są ministerstwa, instytucje kultury (państwowe i samorządowe), Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, kościoły, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz instytucje międzynarodowe. Szacowana 
kwota na realizację programu na lata 2020 – 2023 wynosi około 620 mln zł. Sprawozdania z wydatków ponoszonych na 
realizację programu sporządzane są co dwa lata. 

4. Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami    - 1 uchwała 

XLII/1110/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów 
i Zastępców Przewodniczących Zarządów jednostek pomocniczych Miasta Gdańska 

W związku ze zmianą przepisów, Rada Miasta ustaliła obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nowe stawki diet dla: 

• Przewodniczących Rad Dzielnic - w wysokości 0,25 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

• Przewodniczących Zarządów - w wysokości 0,6 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

• Zastępców Przewodniczących Zarządów Dzielnic - w wysokości 0,25 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Wysokość diet nie była zmieniana od 2003 roku. 

5. Biuro Nieruchomości – Inwestycji Miejskich     - 2 uchwały 

XXXVIII/972/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska 
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Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych 
w rejonie ulicy 3 Maja o łącznej powierzchni 0,2429 ha z przeznaczeniem na cel publiczny pod budowę i utrzymywanie 
pomieszczeń Prokuratury. Trwa procedura przekazania nieruchomości. 

XLI/1072/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości 
położonych w Gdańsku – Kokoszkach, o łącznej powierzchni 4,34 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny pod budowę 
i utrzymanie linii kolejowych w ramach potrzeb lokalnego transportu zbiorowego. Trwa procedura przekazania 
nieruchomości. 

6. Wydział Skarbu        - 1 uchwała 

XXXIX/1019/21 w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od 
ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe 

Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty 
od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i współwłaścicieli wyodrębnionego 
lokalu mieszkalnego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Żuławskiej 105. Wielkość 
bonifikaty ustalono na kwotę 47.053,35 zł. Trwa procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

7. Wydział Rozwoju Społecznego       - 6 uchwał 

XXXIII/840/21 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
w Gdańsku na lata 2021 - 2031 

Rada Miasta przyjęła Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021 – 2031. Celem 
programu jest zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia. Program stanowić będzie 
podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwi pozyskiwanie na 
realizację poszczególnych projektów dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 
rządowych (np. Za życiem, Dostępność Plus), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu 
Solidarnościowego i środków Unii Europejskiej. Program będzie realizowany przy współpracy instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnością. Razem ze środowiskiem 
realizatorów przygotowano harmonogram wdrażania programu na okres do 2024. 

Realizując program w 2021 r. wydatkowano: 

• 7.010,00 zł – na utworzenie jednego dodatkowego miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku 
przy ul. Chopina 42 (od września 2021 r.); 

• 4.731,75 zł – na zwiększenie dotacji na trzech uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum 
autyzmu w Środowiskowych Domach Samopomocy: przy ul. Biologicznej 1, przy ul. Reja 34b i przy ul. Wajdeloty 
28a (od października 2021 r.); 

• 104.400 zł – z dotacji celowej z budżetu Państwa na wykonanie prac remontowych w budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Biologicznej 1 oraz zakup wyposażenia i wykonanie prac remontowych w budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej 3; 

• 625.347,96 zł – na realizację usług opieki wytchnieniowej oraz 17.408,00 zł na koszty jej obsługi. 

XLI/1033/21 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 
w 2022 roku 

Rada Miasta rozumiejąc rolę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie 
i finansowanie centrów integracji społecznej, ustaliła miesięczne kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej 
w wysokości: 

• 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej; 

• 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej. 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku działa przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Środki na 
dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Szczegółowego 
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2022 w wysokości 340.800 zł. Działalność Centrum finansowana jest także z innych źródeł, między innymi 
z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 

XLI/1034/21 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2022” 

Rada Miasta przyjęła "Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok". Celem Programu 
jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich 
działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej. Współpraca Miasta 
z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji, jawności, równości szans i zrównoważonego rozwoju. Program zawiera cele główne i szczegółowe, 
zasady i formy współpracy oraz zasady i tryb organizacji konkursów na 2022 r. Na realizację zadań zlecanych organizacjom 
zaplanowano środki w wysokości 91.419.214 zł. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. 

XLII/1083/21 w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat 

Rada Miasta ustaliła, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., nowe zasady ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka 
w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków: 

• opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego; 

• opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi maksymalnie 0,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Rada Miasta ustaliła również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat. Nowe regulacje 
dotyczące opłat są bardziej zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej, które skłaniają do preferowania w zakresie ulg 
w opłatach rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Przewidują również możliwość zwolnienia rodziców z opłat za wyżywienie 
dziecka w sytuacji, kiedy rodzice dostarczą do żłobka własne posiłki związane z indywidualną wysokospecjalistyczną dietą 
leczniczą. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dnia 6.12.2021 r., poz. 4646. 

XLIII/1124/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Rada Miasta określiła następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów 
zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto, wraz z liczbą punktów: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

• wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt; 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt; 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt, 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

• wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność dziecka kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 5 pkt; 
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• samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 5 pkt. 

Dodatkowo Rada Miasta określiła kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby 
uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc w internacie wraz z liczbą punktów: 

1) kandydat jest lub będzie uczniem: 

• szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk - 1 punkt; 

• szkoły, przy której funkcjonuje internat - 4 punkty; 

• technikum lub branżowej szkoły i stopnia prowadzonej przez Miasto Gdańska - 4 punkty; 

• oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego, szkoły mistrzostwa sportowego 
prowadzonej przez Miasto Gdańsk - 4 punkty, 

2) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata - 5 punktów, 

3) osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej: 

• wojewódzkim – 1 punkt; 

• ogólnopolskim – 2 punkty; 

• międzynarodowym – 3 punkty, 

4) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu - 1 punkt, 

5) zamieszkanie kandydata poza Trójmiastem i gminami ościennymi - 1 punkt. 

Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Uchwała obowiązuje przy rekrutacji na 
rok szkolny 2022/2023 i weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 3.01.2022 r., poz. 5. 

8. Wydział Gospodarki Komunalnej       - 4 uchwały 

XXXVII/950/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Poddziałanie 
9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

W 2017 roku 13 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zawarło ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę, w której określono zasady współpracy przy Budowie Systemu Roweru Metropolitalnego. 
Stowarzyszenie OMG-G-S zawarło umowę z operatorem na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i eksploatację 
Systemu. Po rozwiązaniu umowy z operatorem oraz umowy o dofinansowanie, uznano, że projekt powinien być 
kontynuowany. w związku z tym, Rada Miasta dokonała zmiany nazwy projektu na „Budowa Systemu Rowerowego 
Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”. Stowarzyszenie OMG-G-S nadal będzie realizatorem 
projektu, a uczestnikami 16 gmin Obszaru Metropolitalnego, które 21 grudnia 2021 r. zawarły wielostronną umowę 
w sprawie powierzenia zorganizowania Systemu Roweru Metropolitalnego. Umowę z CityBike Global S.A. z Barcelony 
podpisano 8 lutego 2022 r. na okres na 90 miesięcy. Pełne uruchomienie systemu ma nastąpić w czerwcu 2023 r. 

XXXVIII/981/21 umorzenia należności z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od należności przypadających 
Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu czynszu najmu, czynszu dzierżawnego, jak również 
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z tytułu czynszu najmu, czynszu dzierżawnego w stosunku do 
dłużników będących przedsiębiorcami oraz innych podmiotów używających komunalne lokale użytkowe 

W związku z pandemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, Rada Miasta 
umożliwiła, na wniosek dłużnika, umorzenie: 

• odsetek za opóźnienie od należności z tytułu czynszu za najem/dzierżawę komunalnych lokali użytkowych 
powstałych od 14 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.; 

• rekompensaty z tytułu czynszu najmu/dzierżawy komunalnych lokali użytkowych za okres od 14 marca 2020 r. do 
30 czerwca 2021 r., 

Łączna kwota umorzeń szacowana jest na kwotę 1.575.000 zł. Termin składania wniosków upłynął 31 października 2021 r. 
Wpłynęło około 600 wniosków, trwa ich weryfikacja i kwalifikacja finansowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.09.2021 r., poz. 3336. 
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XLII/1101/21 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia CCAM - Connected, Cooperative 
and Automated Mobility Association („Stowarzyszenie na rzecz mobilności połączonej, współpracującej 
i zautomatyzowanej”) 

Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu Miasta do Stowarzyszenia na rzecz mobilności połączonej, współpracującej 
i zautomatyzowanej (CCAM), które koordynuje działania badawcze i innowacyjne w celu przyspieszenia wdrażania nowych 
technologii i usług. Miasto, jako członek Stowarzyszenia, zyska możliwość wymiany doświadczeń i zawiązywania 
konsorcjów projektowych oraz wspólnego aplikowania o dofinansowanie. Roczna składka członkowska wynosi 1.000 Euro. 
Uchwałę, wraz ze statutem stowarzyszenia i listą członków, przekazano do Wojewody Pomorskiego celem zaopiniowania 
i przekazania do Ministra Spraw Zagranicznych, którego zgoda jest niezbędna do uzyskania członkostwa. 

XLIII/1121/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom Komunalnym Spółce z o. o. 
z siedzibą w Gdańsku wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku 

Z dniem 1 maja 2022 r., Rada Miasta przekazuje Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni do realizacji zadania dotyczące 
usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenów znajdujących się we 
władaniu Miasta. 

9. Wydział Polityki Gospodarczej       - 2 uchwały 

XXXIX/1021/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. 
„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji 

W związku ze zmianą przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Rada Miasta określiła szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania zmian w obowiązującej strategii „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym tryb 
konsultacji. Nowe przepisy regulują procedury sporządzania strategii oraz wytyczne merytoryczne tego dokumentu. 
Zmieniona strategia rozwoju zapewni spełnienie wymagań formalnych i proceduralnych oraz spójność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi i programowymi. Stanowić będzie 
narzędzie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych. 
Planowany termin zakończenia opracowywania zmian - sierpień 2022 roku. 

XLII/1097/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o. o. w kwocie 850.000 zł. 
Miasto otrzymało środki we wnioskowanej wysokości. Uchwała w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie podjęta w terminie 6 miesięcy od przyznania wsparcia. 

10. Wydział Środowiska        - 1 uchwała 

XXXIX/1020/21 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2021-2023 
z perspektywą do roku 2025 

W ramach kontynuacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2020 r., 
Rada Miasta przyjęła program na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025, będący podstawowym narzędziem 
zarządzania środowiskiem w mieście. Program jest spójny z dokumentami strategicznymi, zarówno o zasięgu krajowym, 
regionalnym, jak i lokalnym - dotyczącymi rozwoju Gdańska. Program zawiera szczegółową ocenę stanu środowiska oraz 
będące jej efektem cele, zadania i ich finansowanie, jak również zasady zarządzania, w tym pod kątem jego monitoringu, 
nadzoru i oceny wdrażania. Jako cele perspektywiczne wskazano: 

• poprawę stanu jakości powietrza; 

• poprawę klimatu akustycznego; 

• utrzymanie stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym; 

• zapewnienie czystych wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

• racjonalną gospodarkę wodno-ściekową; 

• racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin; 

• utrzymanie dobrego stanu gleb; 
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• racjonalną gospodarkę odpadami; 

• ochronę krajobrazu i różnorodności biologicznej; 

• ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska oraz minimalizacja ich 
skutków; 

• zapobieganie zmianom klimatu. 

11. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego    - 1 uchwała 

XLII/1102/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 

Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 
określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi 
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki na 2022 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek 
obowiązujących w 2021 roku. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 8.12.2021 r., poz. 4664. 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie      - 4 uchwały 

XXXIII/841/21 w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2021 - 2023 

Rada Miasta przyjęła Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. Program 
zakłada dalszy rozwój działań mających na celu wspieranie rodzin oraz przywrócenie rodzinom przeżywającym problemy 
w zakresie funkcji opiekuńczo–wychowawczych zdolności do ich wypełnienia, a także doskonalenie systemu wsparcia 
pieczy zastępczej. Celem programu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w Gdańsku, między innymi poprzez: 

• wzmacnianie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin; 

• wsparcie rodzin w kryzysie; 

• wzmacnianie reintegracji rodzin; 

• rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej; 

• realizację standardów wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej; 

• podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania; 

• programowanie działań w kluczowych obszarach wsparcia społecznego na podstawie i w zgodzie ze Strategią 
Rozwoju Miasta Gdańska ”Gdańsk 2030 Plus” oraz Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych do 
roku 2030. 

XXXIII/842/21 w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024” 

Rada Miasta przyjęła „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2021 - 2024”. Celem programu jest zapobieganie występowania problemu przemocy oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa, wsparcia i ochrony osób krzywdzonych w rodzinie. Program zakłada działania profilaktyczne, 
interwencyjne i długofalowe oraz doskonalące lokalny system pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Elementem systemu jest Program Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie 
przemocy oraz Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego celem jest 
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie  utrwalenie zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie i społeczeństwie. 
Działania ujęte w Programie mają przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu bezpieczeństwa gdańskich 
rodzin. 

XXXV/896/21 w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu 
realizacji projektu pn. „Cała Naprzód III” Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta do zawarcia z władzami Gminy Pszczółki i Gminy Suchy Dąb porozumień 
w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Cała Naprzód III”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 
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2.088.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.983.600 zł i będzie realizowany od 
01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, 
ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa, imigrantów lub reemigrantów z obszaru realizacji mechanizmu ZIT. 

XLII/1082/21 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym 
i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

Rada Miasta, mając na względzie poprawę warunków funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka, zwiększyła od 1 stycznia 2022 r. wysokość wynagrodzenia dla tych rodzin i ustaliła wynagrodzenie 
nie niższe niż: 

• 4.020 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej; 

• 4.120 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego; 

• 6.620 zł miesięcznie prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
6.12.2021 r. pod poz. 4656. 

13. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni       - 1 uchwała 

XLIII/1120/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki 
budżetowej 

Rada Miasta rozszerzyła katalog zadań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni poprzez dodanie usuwania odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenów znajdujących się we władaniu Miasta, które 
wykonywane były dotychczas przez Gdańskie Usługi Komunalne. Jednocześnie, dodano zadania dotyczące budowy oraz 
utrzymania infrastruktury rowerowej w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, a także na terenach będących 
w zarządzie GZDiZ. Nowe zadania będą realizowane od dnia 1 maja 2022 r. 
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Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r. 

Rada Miasta Gdańska podjęła 312 uchwał, w tym: 

I. 3 uchwały w sprawach formalnych 

dotyczyły zmian w składach osobowych Komisji: Sportu i Turystyki, Rodziny i Polityki Społecznej, Edukacji, delegowania 
radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

II. 309 uchwał przekazanych do realizacji Prezydent Miasta 

w tym: 

27 UCHWAŁ Z ZAKRESU BUDŻETU 

XXXII/822/21, XLIII/1117/21 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego 
Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu 

Rada Miasta rozszerzyła dotychczasowy zakres obsługi kadrowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych o prowadzenie 
spraw kadrowych pracowników kolejnych 93 jednostek oświatowych i dostosowała wykaz placówek objętych obsługą do 
aktualnego stanu. 

XXXIV/870/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 
sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie 
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz 
nadania jej statutu 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej "Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych" poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek 
Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu. 

XXXII/823/21 w sprawie przedłużenia wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości, płatnych w lutym, marcu i kwietniu 2021 r. 

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, Rada Miasta przedłużyła 
podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminy płatności rat podatku od nieruchomości: 

• z 15 lutego do 15 października 2021 r.; 

• z 15 marca do 15 listopada 2021 r.; 

• z 15 kwietnia do 15 grudnia 2021 r. 

Z pomocy skorzystały 4 podmioty, którym odroczono płatności rat podatku w łącznej wysokości 110.356,26 zł. 

XXXIV/866/21, XXXVII/937/21, XXXVIII/962/21, XXXIX/1010/21, XLI/1030/21, XLIII/1115/21 zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska 

Rada Miasta dokonywała aktualizacji planowanych przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
bieżących i inwestycyjnych Gdańska o charakterze wieloletnim. 

XXXIV/867/21, XXXVII/938/21, XXXVIII/963/21, XXXIX/1011/21, XLI/1031/21, XLIII/1116/21 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok zostało skierowane do Rady Miasta oddzielnym dokumentem 
31 marca 2022 r. 

XXXIV/868/21 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, budowli lub ich części 
oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska 
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W związku z wydłużeniem obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013, Rada Miasta 
przedłużyła do 31 grudnia 2023 r. zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów 
położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Gdańska w ramach pomocy de minimis. 
w 2021 roku ze zwolnienia skorzystało 9 podmiotów na łączną kwotę 559.274,52 zł. Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.04.2021 r., poz. 1330. 

XXXIV/869/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 
gruntów, budynków lub budowli związanych z działalnością produkcyjną lub badawczo – rozwojową w zakresie wdrażania 
technologii proekologicznych 

W celu pobudzenia inicjatyw gospodarczych, a także utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska, Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 
gruntów, budynków lub budowli związanych z działalnością produkcyjną lub badawczo – rozwojową w zakresie wdrażania 
technologii proekologicznych. Zwolnienie miało zastosowanie wyłącznie do nowych inwestycji, w których rozpoczęcie 
robót budowlanych nastąpiło po wejściu w życie uchwały. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.04.2021 r., poz. 1331 i obowiązywała do dnia 31 grudnia 
2021 roku. 

XXXVII/934/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok 

XXXVII/935/21 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok 

Rada Miasta rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 
i udzieliła Prezydent absolutorium. 

XXXVII/939/21 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta zaktualizowała wykaz inkasentów opłaty miejscowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2021 r., poz. 2728. 

XXXIX/1012/21 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta 
Gdańska 

Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części 
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 20.10.2021 r., poz. 3736. 

XXXIX/1013/21 w sprawie opłaty miejscowej 

Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru, terminy 
płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Opłata miejscowa pobierana jest od osób 
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdańsku 
w wysokości 2,50 zł dziennie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.10.2021 r., poz. 3752. 

XLI/1032/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na terenie Miasta Gdańska 

Rada Miasta wprowadziła obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku odrębną stawkę podatku od środków transportowych dla 
autobusów wyposażonych w napęd elektryczny. Stawki podatku dotyczące pozostałych środków transportowych nie uległy 
zmianie. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.11.2021 r., poz. 4185. 

XLIII/1113/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022–2050. Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentuje 
główne wielkości budżetowe, zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu 
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta 
Gdańska o charakterze wieloletnim przy ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości 
dochodowe Miasta, w tym dochodów własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz emisji obligacji komunalnych. 
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XLIII/1114/21 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok 

W roku 2022 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem. 

XLIII/1118/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 

Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytu 
długoterminowego na kwotę 550.000.000 zł. Uruchomienie kredytu nastąpiło w roku 2020 w wysokości 50.000.000 zł. 
w roku 2022 planuje się uruchomić kredyt w wysokości 480.000.000 zł, a w roku 2023 w wysokości 20.000.000 zł. Spłata 
kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi do 2046 roku z dochodów własnych Miasta. 

43 UCHWAŁY Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania 
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa 
od 12 do 24 miesięcy. 

Uchwały uchwalające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

XXXIII/843/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon Alei 
Macieja Płażyńskiego w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XI/175/19 RMG z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było między innymi uwzględnienie miejsc parkingowych oraz przeznaczenie części terenu 
na cele usługowe i zieleń ogólnodostępną. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 08.04.2021 r., poz. 1275. 

XXXIII/844/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei 
Hallera i ulicy Jantarowej II w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1129/17 RMG z dnia 29.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było: 

• umożliwienie zagospodarowania terenu pomiędzy al. Hallera, a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana; 

• umożliwienie realizacji nowej zabudowy i uatrakcyjnienie funkcji z przestrzeniami publicznymi w rejonie 
nadmorskim; 

• włączenie cenniejszych skupisk drzew do przeznaczenia parkowego. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
29.09.2021 r., poz. 3489. 

XXXIII/845/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei 
Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LV/1561/18 RMG z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było: 

• utrzymanie funkcji produkcyjno-usługowej; 

• określenie parametrów zagospodarowania i zabudowy zwiększających możliwości inwestycyjne; 

• dogęszczanie i intensyfikacja zabudowy (rozwój miasta do "wewnątrz"); 

• włączenie do obszarów potencjalnego zainwestowania odcinków pasa drogowego (realizacja inwestycji w ramach 
ZRID). 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
12.04.2021 r., poz. 1312. 

XXXIII/846/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic 
Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku 
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Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLVIII/1440/18 RMG z dnia 22.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było zweryfikowanie układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej 
terenów przyległych oraz rozszerzenie zakresu przeznaczenia terenu z usług na funkcje produkcyjno-usługowe. Uchwała 
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 08.04.2021 r., 
poz. 1276. 

XXXIII/847/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy 
Osowski Zakątek w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XI/177/19 RMG z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było przeznaczenie działek pod miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną; zdeklasowanie 
odcinka ul. Kielnieńskiej z ulicy głównej w lokalną oraz dostosowanie ustaleń planu do występujących uwarunkowań 
funkcjonalno-przestrzennych i aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.04.2021 r., poz. 1335 

XXXIII/848/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody - rejon 
ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVI/1629/18 RMG z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą 
infrastrukturę społeczną i transportową. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 14.04.2021 r., poz. 1345. 

XXXIII/849/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka 
w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr IX/145/19 RMG z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie m.in. realizacji Centrum Opieki Wyręczającej dla Dzieci i Osób 
Dorosłych przy ul. Kopernika, a także utworzenia na części terenu parku leśnego z zachowaniem istniejących drzew 
i walorów przyrodniczych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 09.04.2021 r., poz. 1301. 

XXXVI/906/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na południe 
od ulicy Litewskiej w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr IX/147/19 RMG z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było rozszerzenie funkcji przemysłowych, ustalonych w planie obowiązującym oraz 
dostosowanie ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-
prawnej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dnia 01.07.2021 r., poz. 2484. 

XXXVII/941/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic 
Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXVIII/714/20 RMG z dnia 24.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było: 

• umożliwienie połączenia pieszo-rowerowego między ulicami Afrodyty i ulicą Zeusa w rejonie Parku Chirona; 

• wydzielenie ciągu pieszo-rowerowego w odrębnej strefie funkcyjnej; 

• doprecyzowanie zasad zagospodarowania ciągu pieszego i uzupełnienie o ciąg rowerowy. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
30.07.2021 r., poz. 2985. 

XXXVII/942/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody rejon 
dawnych zakładów mięsnych w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXX/814/16 RMG z dnia 27.10.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie inwestowania na obszarze dawnych zakładów mięsnych poprzez 
weryfikację zapisów dotyczących ogólnodostępnego parkingu ustalonego na działkach należących do różnych właścicieli 
oraz umożliwienie odtworzenia historycznej bryły budynku przy ul. Szafarnia 4a. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.07.2021 r., poz. 2986. 
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XXXVII/943/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon 
ulicy Wyzwolenia 41 w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XII/221/19 RMG z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie wprowadzenia wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług 
społecznych na terenie zieleni z weryfikacją układu komunikacyjnego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.07.2021 r., poz. 2987. 

XXXVII/944/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon 
ulicy Wilków Morskich w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XII/222/19 RMG z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu była realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dopełniającej zabytkową 
tkankę Nowego Portu, a będącą istotnym elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej oraz ustalenie sposobu 
zagospodarowania i zabudowy, związanego ze zmianą głównego układu komunikacyjnego dzielnicy i odstąpienie od 
rezerwy terenu na poszerzenie ulicy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 30.07.2021 r., poz. 2988. 

XXXVIII/964/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice w rejonie 
ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXII/549/20 RMG z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie powstania minimum dwuoddziałowego przedszkola na terenie, na 
którym funkcjonuje obecnie punkt przedszkolny. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05.10.2021 r., poz.3533. 

XXXVIII/965/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy 
Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXIV/638/20 RMG z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu była rezerwacja obszarów pod miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną oraz korekta 
skrzyżowania ulic Wodnika i Syriusza poprawiająca profil łuku wlotu ulicy Syriusza. Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05.10.2021 r., poz. 3534. 

XXXVIII/966/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon 
ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XII/220/19 RMG z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było zwiększenie potencjału inwestycyjnego terenu, realizacja zieleni ogólnodostępnej 
i powiązań pieszo-rowerowych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 05.10.2021 r., poz. 3535. 

XXXVIII/967/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port w rejonie 
ulicy Kasztanowej i Wyzwolenia w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr IX/146/19 RMG z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było ustalenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu przy 
jednoczesnym zachowaniu i ochronie walorów środowiska kulturowego. Plan jest zgodny z założeniami Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta dla Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05.10.2021 r., poz. 3536. 

XXXVIII/968/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa 
Sobieszewska - centrum Świbna II w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XI/180/19 RMG z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było wzmocnienie walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna 
poprzez: 

• poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na tym terenie; 

• wykreowanie lokalnego ośrodka usługowego; 

• ustanowienie ciągu pieszo-rowerowego w terenach leśnych; 

• weryfikację parametrów urbanistycznych i linii zabudowy na terenach mieszkaniowo-usługowych i usługowych. 
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Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
05.10.2021 r., poz. 3537. 

XXXIX/1014/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Śródmieście - rejon historycznego 
zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVII/1689/18 RMG z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie dalszego rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej 
przez Hevelianum, a w szczególności dopuszczenia nowej zabudowy usługowej w rejonie dawnego zespołu szpitala Bożego 
Ciała. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
08.11.2021 r., poz. 3963. 

XXXIX/1015/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak - rejon 
ulicy Nowej Wałowej w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LIII/1529/18 RMG z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu była zmiana sposobu przeprawy przez rzekę Motławę w ciągu projektowanej ul. tzw. 
Nowej Wałowej, w formie tunelu drogowo-tramwajowego oraz dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w zwiększonym 
zakresie ze względu na zmieniający się charakter obszaru Polskiego Haka. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 08.11.2021 r., poz. 3964. 

XLII/1086/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii 
elektroenergetycznej 110 kV relacji GZP Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLV/989/13 RMG z dnia 31.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było: 

• zapewnienie rezerwy pod dwutorową linię elektroenergetyczną 110 kV; 

• określenie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu; 

• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w dzielnicy Gdańsk Południe. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
04.01.2022 r., poz. 15. 

XLII/1087/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko w rejonie 
ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XVII/360/19 RMG z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było między innymi: 

• zabezpieczenie terenu pod lokalizację biblioteki publicznej wraz z miejscem spotkań i integracji 
międzypokoleniowej oraz lokalnej społeczności; 

• zniesienie wymogu minimalnego 50% udziału usług na terenie położonym u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Łódzkiej; 

• objęcie terenu jedną strefą funkcyjną mieszkaniowo-usługową; 

• weryfikacja pozostałych parametrów zabudowy, w tym dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej w sąsiedztwie 
zabudowy szeregowej przy ul. Orląt Lwowskich. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
04.01.2022 r., poz. 16. 

XLII/1088/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża - rejon ulic Płk. 
Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego w mieście Gdańsku 

Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XIV/300/19 RMG z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu. Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy istniejącej funkcji oświaty. Uchwała weszła w życie po 
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 04.01.2022 r., poz. 17. 

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów: 

XXXIII/850/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej w mieście Gdańsku 
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Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, ochrona walorów architektonicznych historycznej 
zabudowy Wrzeszcza Górnego oraz umożliwienie realizacji parku leśnego przy ul. Smoluchowskiego. Prace nad planem 
znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXIII/851/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej 

Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych spółki "Orbis". Opracowano 
projekt planu, który został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 15.11 - 13.12.2021 r. Plan został uchwalony uchwałą 
Nr XLVII/1155/22 z dnia 3 marca 2022 r. i wszedł w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 07.04.2022 r., poz. 1367. 

XXXIV/871/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i wypełnienie struktury przestrzennej osiedla 
Klukowo. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXV/889/21 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy dwiema ulicami - Emilii Hoene i Platynowej. 
Opracowano projekt planu, który uzyskał wszystkie uzgodnienia i opinie ustawowe oraz został wyłożony do publicznego 
wglądu. Prace nad planem znajdują się na etapie przygotowania do uchwalenia. 

XXXV/890/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Oliwa Górna – Plac Inwalidów Wojennych w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie przekształcenia Placu Inwalidów Wojennych w miejski plac publiczny. Prace 
nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXVI/907/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Orunia – rejon ulicy Rejtana w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zadań i celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla podobszaru 
Oruni poprzez możliwość zagospodarowania podwórek i zaktywizowania mieszkańców do działania na rzecz poprawy 
własnego otoczenia. Dodatkowym celem jest zarezerwowanie terenu pod rozbudowę linii kolejowej oraz dopuszczenie 
funkcji mieszkaniowo-usługowej przy Trakcie św. Wojciecha. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania 
projektu. 

XXXVI/908/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Bysewskiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie zmiany przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej na 
mieszkaniowo-usługową (zawierającą zabudowę wielorodzinną) oraz nieznaczna intensyfikacja parametrów 
urbanistycznych, z zachowaniem widoku na dawny zespół dworkowo-parkowy. Prace nad planem znajdują się na etapie 
opracowywania projektu. 

XXXVI/909/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ujeścisko rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dzielnicy Południe (zwiększenie parametrów zabudowy w rejonie wielofunkcyjnego 
ośrodka usługowego o randze dzielnicowej). Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXVI/910/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Jasień rejon ulicy Jasieńskiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie utworzenia trzeciego oddziału przedszkola i zwiększenie dostępności miejsc 
przedszkolnych. Opracowano projekt planu, który wyłożono do publicznego wglądu w dniach 31.01 - 28.02.2022 r. Trwa 
rozpatrywanie uwag zgłoszonych do planu. 
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XXXVII/940/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne 
rejon ulic Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie zmiany przebiegu korytarza infrastruktury technicznej w związku z rezygnacją 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej z realizacji kanalizacji ściekowej wraz z pompownią ścieków oraz 
wprowadzenie zabudowy produkcyjno-usługowej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXVIII/969/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ujeścisko – centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie powstania centrum dzielnicy Południe poprzez realizację wielofunkcyjnego 
ośrodka usługowego z atrakcyjną przestrzenią publiczną. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXVIII/970/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Letnica rejon ulicy Starowiejskiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest kontynuacja rozwoju dzielnicy Letnica poprzez rozszerzenie zakresu funkcji społecznych 
(m.in. przedszkola, żłobki), terenów zielni urządzonej oraz odstąpienie od ograniczeń funkcjonalnych zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XXXVIII/971/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest weryfikacja układu drogowego i zapisów dotyczących obsługi transportowej terenów 
przyległych, rozbudowa istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego oraz intensyfikacja parametrów 
zabudowy na terenie należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nad planem znajdują się na 
etapie opracowywania projektu. 

XXXIX/1016/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest realizacja publicznego dostępu do Jeziora Wysockiego oraz wprowadzenie zabudowy 
usługowej z zielenią towarzyszącą w pasie nadwodnym. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XLI/1041/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie racjonalnego wykorzystania terenów przemysłowo-portowych poprzez 
likwidację rezerw terenowych pod drogi publiczne. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu. 

XLI/1042/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest rezygnacja z rezerwy terenu pod ujęcie wody "Stocznia Wisła", co umożliwi między innymi 
realizację nowej hali montażu jednostek pływających na terenie stoczni jachtowej JABO. Prace nad planem znajdują się na 
etapie opracowywania projektu. 

XLI/1043/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest uregulowanie kwestii transportowych, dostosowanie do uwarunkowań funkcjonalno-
przestrzennych oraz wprowadzenie jednolitych ustaleń dla całego ciągu ulicznego. Prace nad planem znajdują się na etapie 
opracowywania projektu. 

XLI/1044/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS w mieście Gdańsku 

Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji tymczasowej funkcji sportowo-rekreacyjnej w postaci boiska 
treningowego na terenie zarezerwowanym na cele publiczne - węzeł integracyjny oraz drogę. Prace nad planem znajdują 
się na etapie opracowywania projektu. 

XLII/1089/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Olszynka – rejon ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku 
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Celem sporządzenia planu jest zwiększenie i zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w Gdańsku oraz zarezerwowanie terenu 
pod niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania lokalny układ drogowy. Prace nad planem znajdują się na etapie 
opracowywania projektu. 

Inne: 

XLII/1090/21 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Martynka” 

Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona zbiornika wodnego ze strefą szuwaru pałkowego będącego ostoją 
rzadko występujących gatunków ptaków, między innymi ściśle chronionych żurawi, perkozów rdzawoszyich, śmieszek, 
rybitw rzecznych, myszołowów, łabędzi niemych oraz częściowo chronionych kormoranów i czapli siwych. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 06.12.2021 r., 
poz. 4647. 

XLIII/1119/21 w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu pasa technicznego na terenie miasta Gdańska 

Urząd Morski w Gdyni przedłożył do zaopiniowania skorygowany projekt przebiegu pasa technicznego wchodzącego 
w skład pasa nadbrzeżnego, stanowiącego strefę wzajemnego oddziaływania morza i lądu. Celem aktualizacji pasa 
technicznego było wprowadzenie niewielkich zmian w jego przebiegu, pozwalających na spełnienie minimalnych wymogów 
wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa 
technicznego i ochronnego oraz sposoby wyznaczania ich granic. 

7 UCHWAŁ Z ZAKRESU KULTURY 

XXXII/825/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska 

Na wniosek Kapituły Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska, Rada Miasta wprowadziła zmiany w Regulaminie Nagrody, 
znosząc limit zgłaszanych przez wnioskodawców kandydatur oraz zmieniając obligatoryjne tajne głosowanie, na możliwość 
ustalenia sposobu głosowania w trakcie posiedzenia Kapituły. 

XXXIV/874/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 
celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w łącznej wysokości 2.500.000 zł, przeznaczonej odpowiednio dla: 

• Teatru Wybrzeże na premierę spektaklu Powarkiwania drogi mlecznej Bonna Parka w reżyserii Adama 
Orzechowskiego, spektaklu Stramer na motywach powieści Mikołaja Łozińskiego i opowiadań z tomu Wyjechali 
W.G. Sebaldo w reżyserii Eweliny Marciniak oraz spektaklu Nieczułość Martyny Bundy w reż. Leny Frankiewicz; 

• Opery Bałtyckiej na premierę: spektaklu operowego Madama Butterfly i baletu Kopciuszek; 

• Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na: Koncerty Papieskie, koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska 
i Chopin nad Wodami Motławy, koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego oraz Festiwal Gdańska 
Jesień Pianistyczna; 

• Nadbałtyckiego Centrum Kultury na: Festiwal Kultur Okno na Świat, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, koncerty Św. 
Jan Od-Nowa, wystawy, konferencje, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego; 

• Muzeum Narodowego w Gdańsku na: prace konserwatorskie rzeźb w plenerowej Galerii Współczesnej Rzeźby 
Gdańskiej w Parku Oliwskim, kontynuację serii filmowych prezentacji wybranych dzieł z Gdańskiej Kolekcji Sztuki 
Współczesnej, przygotowanie i druk katalogu fotografii Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów 
Stadtmuseum Danzig oraz fotografii Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda, przygotowanie i druk katalogu 
zbiorów NOMUS; 

• Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na organizację festynu Weekend z archeologią oraz przygotowanie 
i wydanie katalogu wystawy stałej w Błękitnym Baranku. 

Działalność dofinansowanych instytucji kultury służy promocji Gdańska. Dzięki przekazanym środkom finansowym artyści, 
kuratorzy i edukatorzy instytucji kultury mogą zrealizować dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne, wykorzystując w pełni 
swój ogromny potencjał twórczy i organizacyjny, dostarczając wysokiej rangi przeżyć artystycznych. Środki zostały 
przekazane na podstawie umowy pomiędzy Miastem, a Samorządem Województwa Pomorskiego. Rozliczenia 
z przekazanych dotacji wraz ze sprawozdaniami zostały złożone w terminie. 
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XXXIV/875/21 zmieniająca uchwałę nr XXXIX/261/92 RMG z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia 
Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 

W związku z licznymi zmianami, Rada Miasta uchwaliła nowy Regulamin Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława 
Faca, zmieniając układ chronologiczny, rozdzielając terminy ogłoszenia wyników i druku utworu, rozszerzając katalog 
tematów konkursowych oraz dodając ograniczenie wiekowe – uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia. 

XXXVII/947/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego 
celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w łącznej wysokości 500.000 zł, przeznaczonej dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na dofinansowanie: 

• otwarcia Działu NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki. Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki wchodzi w skład Oddziału 
Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku i prezentuje najważniejsze zjawiska w sztuce współczesnej, 
w tym dorobek gdańskiego środowiska artystycznego. Otwarcie nowej placówki odbyło się w dniach 22-
24.10.2021 r.; 

• działań edukacyjnych i animacyjnych dla publiczności; 

• wystawy Kolekcja w działaniu z okazji otwarcia Działu Nomus; 

• promocji otwarcia oraz wystawy; 

• wystawy współczesnej sztuki kurdyjskiej w Oddziale Zielona Brama Muzeum Narodowego; 

• wydarzeń jubileuszowych z okazji 35-lecia Totartu. 

Rozliczenie z przekazanej dotacji wraz ze sprawozdaniem zostało złożone w terminie, Muzeum Narodowe zwróciło do 
budżetu miasta kwotę 1.824 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji. 

XXXVIII/973/21 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA 

Rada Miasta zmieniła statut Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA powiększając skład Rady Programowej z 3 do 8 członków, 
wydłużając jej kadencję z 3 do 4 lat; doprecyzowując zapis o odbywaniu posiedzeń Rady co najmniej 2 razy w roku 
i określając w jaki sposób wygasa członkostwo w Radzie przed upływem kadencji. 

XXXIX/1018/21 w sprawie wznoszenia pomników na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 

W celu większej przejrzystości zapisów, Rada Miasta ustanowiła nowe zasady wznoszenia pomników na terenach 
stanowiących własność Miasta, które powstały w oparciu o doświadczenia z ostatnich lat. Rada Miasta wprowadziła wymóg 
organizowania konkursów na projekty pomników i uporządkowała podział zadań pomiędzy wnioskodawców, a Miasto, 
w tym kwestię finansowania oraz dodała zapisy wynikające z aktualnego brzmienia ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. 

XLIII/1122/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury 
"Splendor Gedanensis" i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska 

Dla zachowania wysokiej rangi nagrody oraz usprawnienia procesu jej przyznawania, Rada Miasta uchwaliła nowy 
Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis" i Tytułu Mecenasa Kultury 
Gdańska oraz zaktualizowała formularze wniosków. Rada Miasta wprowadziła możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za 
wybitne osiągnięcia artystyczne lub dokonania na rzecz kultury oraz składania wniosków za pomocą systemu 
elektronicznego. Jednocześnie zmniejszono skład kapituły Nagrody i Tytułu do 11 osób. 

1 UCHWAŁA Z ZAKRESU SPORTU 

XXXVI/905/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej z kortami tenisowymi przeznaczonej do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej położonej na obiekcie 
sportowym w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy dzierżawy na okres 18 lat, 
z dotychczasowym dzierżawcą Sport Park Przymorze Sp. z o.o., z którym na część terenu zawarto umowę obowiązującą do 
2039 r. w ramach umowy zobowiązano dzierżawcę do wybudowania szatni z natryskami, biura obsługi, budynków ochrony, 
technicznych i magazynowych oraz miejsc parkingowych z drogą dojazdową i pożarową. Oddanie nieruchomości 
w długoletnią dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, pozwoli na stworzenie profesjonalnego kompleksu sportowo-
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rekreacyjnego służącego mieszkańcom Gdańska. Umowę dzierżawy zawarto 16.06.2021 r. z okresem obowiązywania do 
31.05.2039 r. 

1 UCHWAŁA REALIZOWANA PRZEZ BIURO PREZYDENTA 

XXXII/828/21 w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich 

Na wniosek Prezydent Miasta, Rada Miasta powołała Piotra Grzelaka zastępcę prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju 
na delegata Miasta do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. 

4 UCHWAŁY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW 

XXXVI/911/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2020 - 2023 

Rada Miasta przyjęła Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2020 - 2023. Program został 
opracowany w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskał wymaganą opinię Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Celem strategicznym programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Gdańska, służącego 
budowaniu tożsamości mieszkańców, prestiżu miasta oraz promocji turystycznej. w programie ustalono następujące 
kierunki działań: 

• poprawa stanu zachowania zabytków i stałe działania na rzecz ich utrzymania; 

• zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne; 

• edukacja i popularyzacja wiedzy oraz szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym miasta; 

• ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. 

Partnerami programu są ministerstwa, instytucje kultury (państwowe i samorządowe), Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, kościoły, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz instytucje międzynarodowe. Szacowana 
kwota na realizację programu na lata 2020 – 2023 wynosi około 620 mln zł. Sprawozdania z wydatków ponoszonych na 
realizację programu sporządzane są co dwa lata. 

XXXVI/912/21 w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku 

Rada Miasta udzieliła 22 podmiotom dotacji celowych na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, do łącznej 
wysokości 2.939.500 zł. Zawarto umowy z 21 beneficjentami, w tym jeden beneficjent odmówił podpisania umowy. Prace 
zostały wykonane w 2021 r. oraz odebrane przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a umowy 
rozliczono. Sprawozdania z wykonanych prac zostały złożone w terminie i zatwierdzone. Łączna kwota przekazanych 
środków wyniosła 2.663.519,99 zł. 

XXXVII/945/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Starogardzkiego na zadanie pn.: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego” 

W ramach pomocy międzygminnej, Rada Miasta udzieliła dotacji w kwocie 50.000 zł na odbudowę i rekonstrukcję 
spalonego kościoła w Kasparusie. Prace w zakresie udzielonej dotacji wykonano i rozliczono w 2021 r. 

XXXVII/946/21 w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku 

Rada Miasta udzieliła Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Gdańsku dotacji w kwocie 177.686,91 zł na 
wykonanie konstrukcji zabezpieczającej przy budynku Złotej Bramy. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 
wyraził zgody na pełen zakres wnioskowanych prac w związku z tym, kwota przekazanych środków wyniosła 121.398,50 zł. 
Prace zabezpieczające wykonano i rozliczono w 2021 r. 

44 UCHWAŁY REALIZOWANE PRZEZ BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA 

XXXII/829/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały w sprawie działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli 
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XXXIII/862/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
segregacji mieszkańców Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

XXXIII/863/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 stycznia 2021 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
segregacji mieszkańców Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

W związku z podnoszeniem w petycjach zarzutu, że szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 były eksperymentem medycznym 
zagrażającym życiu i zdrowiu, Rada Miasta odmówiła ich uwzględnienia. 

XXXII/830/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska 
uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
segregacji mieszkańców Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

W związku z niespełnieniem wymogu formalnego - brak wskazania miejsca zamieszkania osoby wnoszącej petycję, Rada 
Miasta pozostawiła ją bez rozpatrzenia. 

XXXII/831/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów składania wniosków 
o wykup mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do bonifikaty 

W związku z niespełnieniem wymogu formalnego - brak wskazania miejsca zamieszkania osoby wnoszącej petycję, Rada 
Miasta pozostawiła ją bez rozpatrzenia. 

XXXII/832/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działanie Prezydent Miasta, dotyczącą sposobu 
doręczenia decyzji o podatku od nieruchomości oraz ustalenia jego wysokości i poboru. 

XXXIII/860/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta podtrzymała wcześniejsze stanowisko zawarte w uchwale Nr XVIII/454/19 z dnia 10 grudnia 
2019 r. i uznała za bezzasadną skargę na działalność Prezydent Miasta. 

XXXIII/861/21 w sprawie rozpatrzenia petycji (…) dotyczącej wydłużenia terminów składania wniosków o wykup 
mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do bonifikaty 

Po zapoznaniu się z petycją, Rada Miasta odmówiła uwzględnienia petycji wniesionej przez (…) w imieniu osób trzecich, 
w sprawie wydłużenia terminów składania wniosków o wykup mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do 
bonifikaty. Miasto zapewniło wieloletni okres, w którym najemcy lokali mogli składać wnioski o ich wykup na 
preferencyjnych warunkach. 

XXXIII/864/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działanie Prezydent Miasta, dotyczącą rzekomego 
przekroczenia terminu wysłania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, który gwarantowałby jej skuteczne 
doręczenie przed upływem terminu płatności. 

XXXIV/865/21 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek 
pomocniczych Miasta Gdańska 

Rada Miasta, po zapoznaniu się z wnioskami Rad Dzielnic, przyznała 21 radom dodatkowe środki finansowe w wysokości 
1.963.318 zł na realizację zadań inwestycyjnych. 

XXXV/888/21 w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku 

Rada Miasta zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Waszczuka na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku. 

XXXVI/926/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działania Gdańskich Nieruchomości 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działania Gdańskich Nieruchomości. 
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XXXVI/927/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego 
Zarządu Koła Gdańsk Wrzeszcz o wniesienie projektu zmian dotyczących opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania 
miasta Gdańska 

W związku z koniecznością utrzymania rotacji pojazdów, Rada Miasta odmówiła uwzględnienia wniosku o wniesienie zmian 
w opłatach dotyczących opłat za postój w strefie płatnego parkowania. 

XXXVI/928/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 

W związku z niespełnieniem wymogu formalnego - brak wskazania miejsca zamieszkania osoby wnoszącej petycję, Rada 
Miasta pozostawiła ją bez rozpatrzenia. 

XXXVI/929/21 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

W związku z niespełnieniem wymogu formalnego - brak wskazania miejsca zamieszkania osoby wnoszącej petycję, Rada 
Miasta pozostawiła ją bez rozpatrzenia. 

XXXVI/930/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 sierpnia 2020 r. na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
zarzucającą nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

XXXVI/931/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2020 roku na działania dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

XXXVI/932/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska dotyczącej robót 
budowlanych wzdłuż ul. Dmowskiego w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działanie dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 
zarzucającą naruszenie obowiązków przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych wzdłuż ul. Dmowskiego. 

XXXVII/936/21 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek 
pomocniczych Miasta Gdańska 

Rada Miasta, po zapoznaniu się z wnioskami Rad Dzielnic, przyznała 6 radom dodatkowe środki finansowe w wysokości 
664.742 zł na realizację zadań inwestycyjnych. 

XXXVII/960/21 w sprawie skargi na działania dyrektor Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) w zakresie wykonywania zadań przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 49. Jednocześnie Rada Miasta uznała, że nie jest właściwa do rozpoznania skargi w zakresie naruszenia 
przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu pracy. 

XXXVIII/1006/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2021 r. na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta przekazała, zgodnie z właściwością, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 
skargę wniesioną przez (...) w zakresie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 
rok 2021 oraz wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2011 - 2020. 

XXXVIII/1007/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 maja 2021 r. na działanie Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działalność Prezydent Miasta, zarzucającą nienależyte 
wykonywanie zadań przy rozpoznawaniu sprawy lokalizacji wjazdu i wyjazdu z budynku przy ul. Antczaka 1. 

XXXVIII/1008/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania Prezydent Miasta, przy rozpoznaniu wniosku 
dotyczącego jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. 

XXXIX/1009/21 w sprawie powołania Kapituły „Medalu Św Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja 
II (Mestwina II)” 
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Zgodnie z regulaminami przyznawania Medali, Rada Miasta powołała na kadencję 2021-2025 Kapitułę w składzie: 

• Andrzej Januszajtis; 

• Dorota Kolak; 

• Barbara Szczepuła–Ponikowska; 

• Jan Zarębski; 

• Anna Czekanowicz; 

• Cezary Obracht–Prondzyński; 

• Bogusław Kaczmarek; 

• Edmund Wittbrodt; 

• Agnieszka Owczarczak. 

XXXIX/1025/21 w sprawie rozpoznania pisma wniesionego przez (…) 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała że pismo (...) nie spełnia znamion skargi w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Jednocześnie Rada Miasta nie jest właściwa do wszczęcia i prowadzenia postępowań 
postulowanych przez wnoszącego pismo. Pismo przekazano Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Gdańsk-
Śródmieście w Gdańsku jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

XXXIX/1026/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na bezczynność Prezydent Miasta, w zakresie uwzględnienia 
wniosku o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Wnioskowane działania nie leżą w kompetencjach Prezydent Miasta, a organem właściwym do ewentualnego rozpoznania 
skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

XXXIX/1027/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działanie Prezydent Miasta w zakresie naruszenia 
przepisów. 

XXXIX/1028/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) wniesioną na Prezydent Miasta, zarzucającą nienależyte 
wykonywanie zadań oraz skargę wniesioną na Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń, zarzucającą naruszenie prawa 
przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego. w zakresie dotyczącym roszczeń odszkodowawczych Rada Miasta przekazała 
skargę zgodnie z właściwością Prezydent Miasta. 

XXXIX/1029/21 w sprawie rozpatrzenia skargi Miejskiego Zakładu Zieleni „Koziara" Sp. J. na Prezydenta Miasta 
Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę wniesioną przez Miejski Zakład Zieleni „Koziara” Sp. J., 
zarzucającą naruszenie interesów spółki oraz nienależyte wykonywanie zadań poprzez przeniesienie Urzędu Stanu 
Cywilnego do siedziby przy ul. Partyzantów 74. 

XLI/1040/21 w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska 

Rada Miasta przyjęła projekt zmian w Statucie Miasta polegających na umożliwieniu Młodzieżowej Radzie Miasta i Radzie 
Seniorów zgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej i ustaleniu trybu ich zgłaszania. Dodatkowo, dodała 
zapisy umożliwiające podjęcie uchwał dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych. Projekt przekazano Prezesowi 
Rady Ministrów do uzgodnienia. Po uwzględnieniu uwag Prezesa Rady Ministrów, projekt został ponownie skierowany pod 
obrady Rady Miasta na sesji 31 marca 2022 r. 

XLI/1079/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 września 2021 r. dotyczącą niewłaściwego wypełniania 
obowiązków przez pracowników spółki Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Rada Miasta przekazała Zarządowi Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o., zgodnie z właściwością, skargę (...) dotyczącą 
niewłaściwego wypełniania obowiązków przez pracowników spółki. 
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XLI/1080/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania Prezydent Miasta, zarzucającą naruszenie prawa 
przy przeprowadzaniu procedury konkursowej obejmującej zadania z zakresu zdrowia publicznego. 

XLII/1105/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 

Rada Miasta dostosowała statut Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (MRMG) do postanowień znowelizowanej ustawy 
o samorządzie gminnym oraz wprowadziła zmiany wynikające z praktyki MRMG usprawniające jej działanie, w tym 
umożliwiające zdalne prowadzenie obrad w okresie epidemii i stanu epidemicznego. 

XLII/1106/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń 
zarzucającą niewłaściwe naliczenie dodatku mieszkaniowego. 

XLII/1107/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gdańskiego Centrum Świadczeń 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działalność Gdańskiego Centrum Świadczeń, zarzucającą 
niewłaściwe naliczanie i zaniżanie dodatków mieszkaniowych oraz zarzucającą wykonywanie przez pracowników GCŚ 
obowiązków z naruszeniem przepisów prawa. 

XLII/1108/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Gdańskie Centrum 
Świadczeń 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na nienależyte wykonywanie zadań przez Gdańskie Centrum 
Świadczeń, zarzucającą niewłaściwe naliczanie dodatków mieszkaniowych. 

XLII/1109/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi 
osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego 

Po zapoznaniu się z petycją, Rada Miasta nie uwzględniła petycji (...) ze względu na niewystarczające argumenty do podjęcia 
postulowanych działań. 

XLII/1111/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 
Miasta Gdańska 

Zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 
spowodowała, że zwiększeniu uległ przelicznik stanowiący podstawę wysokości diet należnych radnym. w związku z tym, 
Rada Miasta ustaliła obowiązujące od 1 sierpnia 2021 r. nowe stawki diet dla: 

• Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji 
w wysokości 2,4 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, 

• Radnego w wysokości 2,3 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. 

XLIII/1128/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) w zakresie dotyczącym działalności Prezydenta. w zakresie 
dotyczącym działalności Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o., Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do 
rozpatrzenia skargi i przekazała ją Radzie Nadzorczej. 

XLIII/1129/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (…) 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) zarzucającą Prezydentowi Miasta zaniedbania w sprawie 
postępowania o wydanie pozwolenia na budowę budynków przy ul. Emilii Hoene. 

XLIII/1130/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 
1 w Gdańsku. Podjęte decyzje leżały w zakresie kompetencji dyrektora placówki. 
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XLIII/1131/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na bezczynność Prezydent Miasta, w zakresie udostępnienia 
akt postępowania dotyczącego wydania warunków zabudowy. 

XLIII/1132/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska oraz Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania Prezydent Miasta oraz Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości, dotyczącą zakresu wymaganych prac remontowych i okresu zwolnienia z opłat czynszowych. 

XLIII/1133/21 w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Po rozpatrzeniu, Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę (...) na działania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, dotyczącego 
realizacji projektu finansowanego ze środków będących w dyspozycji Dzielnicy Strzyża. 

3 UCHWAŁY REALIZOWANE PRZEZ BIURO DS. RAD DZIELNIC I WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI 

XXXIII/833/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska 

W wyniku ewaluacji Budżetu Obywatelskiego, Rada Miasta wprowadziła następujące zmiany w zasadach przeprowadzania 
konsultacji w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego: 

• określono rodzaj projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego; 

• ustalono minimalne progi poparcia projektu w głosowaniu; 

• dookreślono zasady wykorzystania projektów na terenach niebędących w zasobie Miasta. 

XLI/1078/21 w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych na działalność statutową jednostek 
pomocniczych 

W celu wyodrębnienia w budżecie Miasta na rok 2022 środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową 
jednostek pomocniczych, Rada Miasta ustaliła podstawową stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 12 zł. Natomiast 
w jednostkach, w których frekwencja wyborcza wyniosła: 

• powyżej 14% do 16% stawkę zwiększa się o 25 %; 

• powyżej 16% stawkę zwiększa się o 50 %. 

W stosunku do roku 2021 wysokość stawki nie zmieniła się. 

XLII/1110/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów 
i Zastępców Przewodniczących Zarządów jednostek pomocniczych Miasta Gdańska 

W związku ze zmianą przepisów, Rada Miasta ustaliła obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nowe stawki diet dla: 

• Przewodniczących Rad Dzielnic - w wysokości 0,25 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

• Przewodniczących Zarządów - w wysokości 0,6 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; 

• Zastępców Przewodniczących Zarządów Dzielnic - w wysokości 0,25 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Wysokość diet nie była zmieniana od 2003 roku. 

1 UCHWAŁA Z ZAKRESU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

XXXII/826/21 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim, Gminą Miasta 
Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Żukowo w zakresie wspólnego przeprowadzenia 
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postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej 
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II 

Rada Miasta wyraziła wolę zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia 
zamówienia publicznego na przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji PKM II. 
Porozumienie zawarto 3 marca 2021 r. Postępowanie przetargowe przeprowadziło Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego. Na wykonawcę analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji inwestycji wybrano firmę PBS Sp. 
z o. o. Analizy transportowe zostały wykonane i odebrane protokołem z dnia 16 grudnia 2021 r. Udział Miasta określono 
na 36 % szacowanej wartości zamówienia, to jest do wysokości 144.000 zł. 

60 UCHWAŁ Z ZAKRESU ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

w tym: 

41 uchwał z zakresu edukacji: 

XXXIII/836/21, XLI/1037/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek 
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Rada Miasta dostosowała wniosek o udzielenie dotacji oraz informację o faktycznej liczbie uczniów do obowiązujących 
przepisów oraz rodzajów dotowanych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.  

XXXIII/837/21 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdańska, zmieniona uchwałami Nr XXXVI/925/21, Nr XXXVIII/997/21 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2021 r. plan sieci prowadzonych przez Miasto: 

•  publicznych przedszkoli; 

•  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

•  punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

XXXIII/838/21 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdańska oraz inne organy, zmieniona uchwałą Nr XLI/1038/21 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2021 r. plan sieci oraz granice obwodów: 

• publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto; 

• publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy. 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie 
Gdańska spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem ustawowych odległości drogi dziecka z domu do szkoły. 
w przypadku ich przekroczenia Miasto zapewnia dzieciom bezpłatny dowóz i opiekę. 

XXXIII/839/21 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników 
i branżowych szkół i stopnia prowadzonych przez Miasto Gdańsk w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2021/2022 

Rada Miasta umożliwiła absolwentom szkół podstawowych podczas naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2021/2022 wskazanie nie więcej niż pięciu szkół. Pozwoliło to kandydatom w sposób bardziej elastyczny przygotować listę 
preferowanych szkół, do których chcieliby uczęszczać. 

XXXIV/885/21 w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na 
utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę 
do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone 
na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły 

Na wniosek Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. 
Marynarzy WOP wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Rada Miasta wyraziła zgodę na złożenie do 
Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego. 
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Gotowość do pełnienia funkcji jednostki patronackiej wyraziła 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim. Pomimo pozytywnej 
opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Minister Obrony Narodowej 
ponownie wydał decyzję odmowną. Oddział przygotowania wojskowego nie został utworzony. 

XXXV/897/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium 
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik 
z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta w Regulaminie przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
oraz maturzystów osiągających najwyższych wynik z egzaminu maturalnego, ustaliła terminy: 

• składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego/ucznia 
pełnoletniego do szkoły do 30 sierpnia każdego roku; 

• wprowadzenia przez szkoły danych z wniosków do systemu elektronicznego do dnia 20 września. 

Wydłużenie terminu składania wniosków pozwoliło na uwzględnienie wszystkich osiągnięć uczniów z całego roku szkolnego 
(który trwa do 31 sierpnia), w tym z osiągnięć w zawodach i mistrzostwach sportowych odbywających się w miesiącach 
letnich. Wprowadzona zmiana wyeliminowała konieczność wydłużania terminu składania wniosków przez maturzystów. 
Proces przyznawania stypendiów nie uległ wydłużeniu. 

XXXV/898/21 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 238 

XXXV/899/21 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Gdańsku do Państwowych Szkół 
Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku 

Z dniem 1 września 2021 r., Rada Miasta utworzyła Branżową Szkołę II stopnia nr 5, którą włączyła do Państwowych Szkół 
Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego mieszczących się przy al. Grunwaldzkiej 238. Szkoła będzie kształciła 
w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym na podbudowie branżowej szkoły i stopnia i zasadniczej szkoły 
zawodowej w następujących zawodach: 

• technik budownictwa; 

• technik inżynierii sanitarnej; 

• technik technologii drewna; 

• technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

Państwowe Szkoły Budownictwa posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i wyposażenie. 

XXXV/900/21 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy ul. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego 35 

XXXV/901/21 w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 9 w Gdańsku do Zespołu Szkół Kreowania 
Wizerunku w Gdańsku 

Z dniem 1 września 2021 r., Rada Miasta utworzyła Branżową Szkołę II stopnia nr 9, którą włączyła do Zespołu Szkół 
Kreowania Wizerunku w Gdańsku mieszczącego się przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35. Szkoła będzie kształciła 
w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym na podbudowie branżowej szkoły i stopnia w zawodzie technik 
usług fryzjerskich. Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i wyposażenie. 

XXXV/902/21 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska, zmieniona uchwałą Nr XLI/1039/21 

Rada Miasta ustaliła obowiązujący od 1 września 2021 r. plan sieci publicznych: 

• liceów ogólnokształcących, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, techników, branżowych szkół i stopnia 
prowadzonych przez Miasto; 

• szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto; 

• szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne organy. 

 XXXV/903/21 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miasta 
Gdańska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
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W związku z pominięciem w pierwotnej uchwale Przedszkola Nr 44, Rada Miasta upoważniła dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 10, w którym funkcjonuje Przedszkole nr 44 do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach 
dotyczących: 

• nieuiszczonych opłat za korzystanie z opieki w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie podstawy 
programowej oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu; 

• umorzenia takich opłat w całości albo części; 

• odroczenia terminów spłaty całości albo części lub rozkładania na raty płatności całości albo części wobec 
rodziców, opiekunów prawnych, osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem przyjętym do przedszkola. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
25.05.2021 r., poz. 1929. 

XXXVI/924/21 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego 

Rada Miasta utworzyła z dniem 1 września 2021 r. Zespół Przedszkolny nr 1 z siedzibą przy ul. Malczewskiego 31, w skład 
którego weszły: 

• Przedszkole nr 2 przy ul. Malczewskiego 31; 

• Przedszkole nr 22 przy ul. Kartuskiej 104A. 

Pracownicy Przedszkoli nr 2 oraz nr 22 zostali pracownikami Zespołu Przedszkolnego nr 1, którym kieruje jeden dyrektor. 

XXXVII/958/21 utworzenia Zespołu Przedszkolnego 

Rada Miasta utworzyła z dniem 1 września 2021 r. Zespół Przedszkolny nr 2 z siedzibą przy ul. Diamentowej 13A, w skład 
którego weszły: 

• Przedszkole nr 11 przy ul. Raduńskiej 54, 

• Przedszkole nr 71 przy ul. Diamentowej 13A. 

Pracownicy Przedszkoli nr 11 oraz nr 71 zostali pracownikami Zespołu Przedszkolnego nr 2, którym kieruje jeden dyrektor. 

XXXVII/959/21 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 2021/2022 

Rodzicom lub opiekunom, którzy na własny koszt zapewniają dowóz dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością do 
placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych przysługuje zwrot kosztów 
przewozu, a organ prowadzący winien określić średnią cenę jednostki paliwa na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny 
jednostki paliwa. w związku z powyższym, Rada Miasta określiła średnią cenę jednostki paliwa w Gdańsku na rok szkolny 
2021/2022 w następującej wysokości: 

• 5,23 zł za litr etyliny Pb 95; 

• 5,43 zł za litr etyliny Pb 98; 

• 5,17 zł za litr oleju napędowego ON; 

• 2,25 zł za dm3 gazu LPG. 

XXXVIII/987/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr VI/79/19 z dnia 7 marca 2019 r. dotyczącej utworzenia 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku 

W związku ze zmianą dotychczasowego obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6, Rada Miasta uaktualniła Akt Założycielski Szkoły Podstawowej Nr 6. 

XXXVIII/988/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1232/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi 
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Płocką, z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 8. 

XXXVIII/989/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1261/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego 
w Gdańsku z ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Łąkową od nr 1 do nr 60, z obwodu Szkoły Podstawowej nr 65. 
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XXXVIII/990/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1239/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana 
Grudzińskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła al. Hallera od nr 223 do końca, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 20. 

XXXVIII/991/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1234/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła ul. Płocką do obwodu Szkoły Podstawowej nr 12. Jednocześnie wyłączyła ul. Zwierkowskiego z tego 
obwodu. 

XXXVIII/992/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1231/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Gdańsku z ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła nowopowstałą ulicę Raatza do obwodu Szkoły Podstawowej nr 33. 

XXXVIII/993/21 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, w skład 
którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 i Lecha 
Bądkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Jeziorową od nr 1 do nr 9 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 85. 

XXXVIII/994/21 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego 

Rada Miasta dodała ulicę Raatza do obwodu Szkoły Podstawowej nr 33. 

XXXVIII/995/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1267/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 83 w Gdańsku 

Rada Miasta wyłączyła ul. Gostyńską od nr 1 do nr 20 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 83. 

XXXVIII/996/21 zmieniająca uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1268/17 z dnia 26 października 2017 r. 
dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 84 w Gdańsku 

Rada Miasta włączyła do obwodu Szkoły Podstawowej nr 84 ulice: Borucińską, Gostyńską od nr 6 do nr 78 (parzyste) i od 
nr 1 do nr 121 (nieparzyste) oraz Malachitową. Jednocześnie wyłączyła z tego obwodu ul. Gostyńską od nr 21. 

XXXVIII/998/21 w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Łączności, Rada Miasta z dniem 1 września 2021 r. dokonała zmiany nazwy Technikum 
nr 4 na Technikum Łączności nr 4 oraz dokonała zmiany aktu założycielskiego tej szkoły. 

XXXVIII/999/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku poprzez 
zmianę adresu jej siedziby 

W związku budową trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz (Nowa Politechniczna), Rada Miasta wyraziła zgodę na zmianę 
siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 z ul. Traugutta 82 na ul. Białą 1b. 

XXXVIII/1000/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku 
poprzez zmianę adresu jej siedziby 

XXXVIII/1001/21 w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku 

W związku z koniecznością zwiększenia powierzchni lokalowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 mającej siedzibę 
przy ul. Lenartowicza 21, Rada Miasta z dniem 1 września 2021 r. włączyła Poradnię do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 6 przy ul. Głębokiej 11. Część pomieszczeń Zespołu zostanie przystosowana do końca sierpnia 2023 r. do potrzeb 
w zakresie prowadzonej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6. 
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XXXVIII/1002/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku 
poprzez zmianę adresu jej siedziby 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 z siedziby przy ul. Związku 
Jaszczurczego 4 do siedziby przy ul. Wadowickiej 5. Zmiana siedziby Poradni przyczyniła się do optymalnego świadczenia 
usług psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców uczniów objętych rejonem tej poradni.  

XXXVIII/1003/21 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku z siedzibą przy ul. 
Stefana Batorego 26 

XXXVIII/1004/21 w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 w Gdańsku do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku 

Realizując zapotrzebowanie rynku pracy, Rada Miasta z dniem 1 września 2021 r. utworzyła Szkołę Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy nr 3, którą włączyła do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 z siedzibą przy ul. Batorego 26. Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 efektywnie przygotowuje uczniów do dorosłości, realizuje praktyczne 
przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Do szkoły uczęszczają uczniowie 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 

XXXVIII/1005/21 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla 
wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych 

W związku z utworzeniem Zespołu Przedszkolnego nr 1 oraz nr 2, Rada Miasta uaktualniła wykaz placówek oświatowych 
upoważnionych do prowadzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych z tytułu świadczonych usług.  

XLII/1084/21 zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

Od roku szkolnego 2020/2021 XI Liceum Ogólnokształcące - Szkoły Mistrzostwa Sportowego nie realizuje swojej działalności 
statutowej, gdyż nie posiada uczniów. Uczniowie, którzy uczęszczali do XI Liceum Ogólnokształcącego z dniem 1 września 
2020 r. na wniosek rodziców zostali przeniesieni do XII Liceum Ogólnokształcącego, w którym utworzono klasy mistrzostwa 
sportowego prowadzące szkolenie sportowe w takich samych dyscyplinach sportu. w związku z powyższym, Rada Miasta 
podjęła decyzję o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. XI Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. Pomorski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego. 

XLII/1085/21 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 w Gdańsku 

Państwowe Szkoły Budownictwa kształcą w zawodach z branży budowlanej i drzewno-meblarskiej. Obowiązujące przepisy 
nie wskazują w branży budowlanej i drzewno-meblarskiej zawodów, w których można kształcić na poziomie szkoły 
policealnej. Szkoła Policealna nr 5 nie posiada uczniów. w związku z tym, Rada Miasta podjęła decyzję o zamiarze likwidacji 
z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Państwowych Szkół Budownictwa. Pomorskiego 
Kuratora Oświaty wydał opinię pozytywną w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 w Gdańsku. 

XLIII/1124/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Rada Miasta określiła następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów 
zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto, wraz z liczbą punktów: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

• wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 pkt; 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt; 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt, 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2021 ROK | Załącznik nr 3: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska 

33 
 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

• wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność dziecka kandydata – 5 pkt; 

• niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 5 pkt; 

• samotne wychowanie kandydata w rodzinie – 5 pkt. 

Dodatkowo Rada Miasta określiła kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby 
uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc w internacie wraz z liczbą punktów: 

1) kandydat jest lub będzie uczniem: 

• szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk - 1 punkt; 

• szkoły, przy której funkcjonuje internat - 4 punkty; 

• technikum lub branżowej szkoły i stopnia prowadzonej przez Miasto Gdańska - 4 punkty; 

• oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego, szkoły mistrzostwa sportowego 
prowadzonej przez Miasto Gdańsk - 4 punkty, 

2) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata - 5 punktów, 

3) osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej: 

• wojewódzkim – 1 punkt; 

• ogólnopolskim – 2 punkty; 

• międzynarodowym – 3 punkty, 

4) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu - 1 punkt, 

5) zamieszkanie kandydata poza Trójmiastem i gminami ościennymi - 1 punkt. 

Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Uchwała obowiązuje przy rekrutacji na 
rok szkolny 2022/2023 i weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 3.01.2022 r., poz. 5. 

19 uchwał w sprawach społecznych: 

XXXII/827/21 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2021 rok w mieście Gdańsku 

Rada Miasta przyjęła do realizacji na rok 2021 plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace 
zaplanowano dla 13 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób 
uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Gdański Urzędu Pracy skierował bezrobotnych do 5 
jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej ”Polanki” i Domu Pomocy 
Społecznej „Orunia”, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Łącznie w ramach 
prac społecznie użytecznych 5 osób przepracowało 1275 godzin. Koszt osobowy wyniósł: 11.497,50 zł, w tym z budżetu 
Gdańskiego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy pokryto 6.898,50 zł, Pozostałe koszty osobowe wysokości 4.599 zł oraz koszty 
dojazdu w wysokości 1.834,55 zł pokryło Miasto. 

XXXIV/883/21 w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony 
rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu 

XXXVIII/985/21 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny 
repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska 

Rada Miasta zobowiązała się zapewnić warunki do osiedlenia się w Gdańsku, repatriowanej z Kazachstanu określonej 
imiennie 3 - osobowej rodzinie polskiego pochodzenia, poprzez: 

• wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta; 

• udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 
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Jednocześnie Rada Miasta przyznała rodzinie pomoc finansową w łącznej wysokości 51.688,31 zł, na pokrycie kosztów 
pobytu w Gdańska. 

XXXIV/884/21 w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia się na czas nieokreślony 
rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu 

XXXVIII/984/21 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny 
repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska 

Rada Miasta zobowiązała się zapewnić warunki do osiedlenia się w Gdańsku, repatriowanej z Kazachstanu określonej 
imiennie 3 - osobowej rodzinie polskiego pochodzenia, poprzez: 

• wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta; 

• udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 

Jednocześnie Rada Miasta przyznała rodzinie pomoc finansową w łącznej wysokości 49.452.44 zł, na pokrycie kosztów 
pobytu w Gdańska.  

XXXIV/886/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej na 
zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta 
Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego  

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej w kwocie 1.500.000 zł na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej dla: 

• Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w wysokości 1 200.000 zł na dofinansowanie zakupu rezonansu 
magnetycznego; 

• Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w wysokości 
210.000 zł na zakup kardiomonitorów; 

• Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. w wysokości 60.000 zł na respiratory 
przenośne; 

• SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w wysokości 30.000 zł na urządzenie do mechanicznej 
kompresji klatki piersiowej. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie i przekazanie zostały określone w umowie z dnia 11 sierpnia 
2021 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Miastem. Województwo Pomorskie wykorzystało 
dotację zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.493.737,55 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 6.262,45 zł oraz 
odsetki bankowe nagromadzone od przekazanej dotacji w wysokości 1.437,90 zł zostały zwrócone. 

 XXXVII/957/21, XL/1035/21, XLIII/1125/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 

W związku z brakiem możliwości oraz ograniczeniami realizacji w trakcie roku 2021 części zadań Szczegółowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gdańska wynikającymi 
z pandemii, niewykorzystane środki w łącznej wysokości 821.796 zł przesunięto na zadania z obszaru edukacji publicznej, 
w tym związanej z przeciwdziałaniem przemocy oraz profilaktyki skierowanej głównie do dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców i opiekunów, a także redukcji szkód, w tym terapii dzieci i osób z kręgu problemów uzależnień. 

Ogólna kwota wydatkowana na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r. wyniosła – 11.827.612 zł, 
a na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 2.172.388 zł. Ponadto, w związku z dodaniem do ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisów wprowadzających opłaty od sprzedaży napojów 
alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, Miasto pozyskało w roku 2021 dodatkowe środki w łącznej 
wysokości 1.542.421 zł. Wpływy te zostały przeznaczone na działania prowadzone przez Gdański Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w wysokości 842.421 zł oraz Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w wysokości 
700.000 zł, mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 
spożywania alkoholu. 

 XXXIII/840/21 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
w Gdańsku na lata 2021 - 2031 
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Rada Miasta przyjęła Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021 – 2031. Celem 
programu jest zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia. Program stanowić będzie 
podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwi pozyskiwanie na 
realizację poszczególnych projektów dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 
rządowych (np. Za życiem, Dostępność Plus), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu 
Solidarnościowego i środków Unii Europejskiej. Program będzie realizowany przy współpracy instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnością. Razem ze środowiskiem 
realizatorów przygotowano harmonogram wdrażania programu na okres do 2024. 

Realizując program w 2021 r. wydatkowano: 

• 7.010,00 zł – na utworzenie jednego dodatkowego miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdańsku 
przy ul. Chopina 42 (od września 2021 r.); 

• 4.731,75 zł – na zwiększenie dotacji na trzech uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum 
autyzmu w Środowiskowych Domach Samopomocy: przy ul. Biologicznej 1, przy ul. Reja 34b i przy ul. Wajdeloty 
28a (od października 2021 r.); 

• 104.400 zł – z dotacji celowej z budżetu Państwa na wykonanie prac remontowych w budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Biologicznej 1 oraz zakup wyposażenia i wykonanie prac remontowych w budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej 3; 

• 625.347,96 zł – na realizację usług opieki wytchnieniowej oraz 17.408,00 zł na koszty jej obsługi. 

 XXXV/904/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego 
„gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska 

Dotychczasowa praktyka realizacji tzw. „gdańskiego bonu żłobkowego” wykazała konieczność wprowadzenia modyfikacji 
pierwotnych zapisów, tak, aby w jak największym stopniu wychodziły naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Szerszy dostęp 
do usług opiekuńczych ma ułatwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech 
oraz wzmocnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. w związku z powyższym, Rada Miasta z dniem 1 września 2021 r. 
w uchwale wprowadzającej tzw. „gdański bon żłobkowy”: 

• zwiększyła kryterium dochodowe z kwoty 2 500 zł do kwoty 2 800 zł na członka rodziny; 

• odstąpiła od stosowania kryterium dochodowego w stosunku do rodzin, w których członek rodziny lub opiekun 
prawny dziecka jest osobą niepełnosprawną; 

• wprowadziła definicję osoby niepełnosprawnej. 

Wydatki na realizację wypłat gdańskiego bonu żłobkowego w 2021 roku wyniosły łącznie 4.273.332 zł, w tym koszt 
wynikający z wprowadzenia zmian wyniósł 222.000 zł. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25.05.2021 r., poz. 1930. 

 XXXVI/922/21 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 
o wysokości dochodów gospodarstwa domowego 

Rada Miasta, określiła obowiązujące od 1 lipca 2021 r. wzory:  

• wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego; 

• deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. 

Nowe formularze spełniają standardy w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów oraz dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
16.06.2021 r., poz. 2259. 

 XXXVI/923/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

Rada Miasta określiła nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dostosowany do obowiązujących standardów 
w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.06.2021 r., poz. 
2346. 

 XXXVIII/986/21 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom zaproszonym 
przez Gminę Miasta Gdańsk do osiedlenia się na terenie Gdańska 
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Uchwała stanowi ujednolicenie dotychczasowych zasad osiedlania rodzin repatrianckich w Gdańsku, uzupełnionych 
o doświadczenia uzyskane w praktycznej realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta podjęła decyzję 
o umożliwieniu osiedlenia się na terenie Gdańska nie więcej niż czterech rodzin rocznie oraz przyjęła nowe zasady 
udzielania pomocy polegającej na: 

1) wynajęciu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta; 

2) pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terenie Gdańska; 

3) wsparciu w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie Gdańska; 

4) zapewnieniu miejsc w przedszkolach i żłobkach; 

5) udzieleniu jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej na zagospodarowanie w wysokości 10.000 zł na każdą osobę 
w rodzinie; 

6) w okresie dwóch lat od dnia przekroczenia granicy polskiej pokryciu kosztów: 

• częściowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego, 

• związanych z czasowym zakwaterowaniem w przypadku nieudostępnienia mieszkania repatriantom 
w wyznaczonym przez gminę terminie, 

• transportu w granicach miasta Gdańska przez okres pierwszego miesiąca mieszkania w Gdańsku, 

• tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pełnych praw mieszkańca Gdańska. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
13.09.2021 r., poz. 3339. 

 XLI/1033/21 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
w Gdańsku w 2022 roku 

Rada Miasta rozumiejąc rolę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie 
i finansowanie centrów integracji społecznej, ustaliła miesięczne kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej 
w wysokości: 

• 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej; 

• 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej. 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku działa przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Środki na 
dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na rok 2022 w wysokości 340.800 zł. Działalność Centrum finansowana jest także z innych źródeł, między innymi 
z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 

 XLI/1034/21 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 
2022” 

Rada Miasta przyjęła "Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok". Celem Programu 
jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich 
działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej. Współpraca Miasta 
z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji, jawności, równości szans i zrównoważonego rozwoju. Program zawiera cele główne i szczegółowe, 
zasady i formy współpracy oraz zasady i tryb organizacji konkursów na 2022 r. Na realizację zadań zlecanych organizacjom 
zaplanowano środki w wysokości 91.419.214 zł. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. 

XLI/1036/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022, zmieniona Uchwałą Nr XLIII/1126/21 

Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta na rok 2022. Głównym założeniem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień 
mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym 
i rodzinnym. Istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny niezależnie od 
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substancji, wywołującej uzależnienie. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu 
uzależnień. Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencje. Program 
stanowi integralną część Wieloletniego Programu Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomani dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021 -2025, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus 
Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. 

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 15.900.000 zł, w tym 15.500.000 zł ze sprzedaży zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych i 400.000 zł z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nie 
przekraczających 300 ml. Dodatkowo, w budżecie Miasta zabezpieczono kwotę w wysokości 1.100.000 zł jako środki spoza 
Programu przeznaczone na zadania z zakresu ładu i porządku publicznego realizowane przez Pogotowie Socjalne dla Osób 
Nietrzeźwych. Na sesji 31 marca 2022 r. Rada Miasta podjęła nową uchwałę Nr XLVIII/1206/22 w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022. 

XLII/1083/21 w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat 

Rada Miasta ustaliła, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., nowe zasady ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka 
w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków: 

• opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego; 

• opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi maksymalnie 0,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Rada Miasta ustaliła również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat. Nowe regulacje 
dotyczące opłat są bardziej zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej, które skłaniają do preferowania w zakresie ulg 
w opłatach rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Przewidują również możliwość zwolnienia rodziców z opłat za wyżywienie 
dziecka w sytuacji, kiedy rodzice dostarczą do żłobka własne posiłki związane z indywidualną wysokospecjalistyczną dietą 
leczniczą. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dnia 6.12.2021 r., poz. 4646. 

8 UCHWAŁ Z ZAKRESU GEODEZJI 

XXXIII/834/21 w sprawie nadania nazwy ulica Jana i Macieja Kilarskich 

W Gdańsku - Oliwie nadano nazwę Jana i Macieja Kilarskich ulicy położonej po stronie zachodniej al. Grunwaldzkiej do 
ul. Czyżewskiego. 

XXXIII/835/21 w sprawie nadania nazwy Plac Czerwonych Gitar 

W Gdańsku - Wrzeszczu Górnym nadano nazwę Plac Czerwonych Gitar placowi położonemu pomiędzy al. Grunwaldzką, a 
ul. Klonową. 

XXXIV/873/21 w sprawie nadania nazwy skwer im. Macieja Kosycarza 

W Gdańsku - Śródmieściu nadano nazwę skwer im. Macieja Kosycarza skwerowi położonemu pomiędzy ulicami U Furty, 
Podwale Staromiejskie i Targ Rybny. 

XLI/1046/21 w sprawie nadania nazwy ulica prof. Jerzego Stankiewicza 

W Gdańsku - Jasieniu nadano nazwę prof. Jerzego Stankiewicza ulicy położonej na północ od ul. Potęgowskiej. 

XLII/1091/21 w sprawie nadania nazwy Plac Porozumienia Gdańskiego 

W Gdańsku - Śródmieściu nadano nazwę Plac Porozumienia Gdańskiego placowi położonemu na północ od ulicy ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

XLII/1092/21 w sprawie nadania nazwy ulica prof. Marii Hrabowskiej 
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W Gdańsku - Oruni Górnej - Gdańsk Południe nadano nazwę prof. Marii Hrabowskiej ulicy położonej na północ od ul. 
Borkowskiej. 

XLII/1093/21 w sprawie nadania nazwy ulica Hilarego Koprowskiego 

W Gdańsku Oruni Górnej - Gdańsk Południe nadano nazwę Hilarego Koprowskiego ulicy położonej na południe od ul. 
Świętokrzyskiej. 

XLII/1094/21 w sprawie nadania nazwy ulica prof. Krzysztofa Skóry 

W Gdańsku - Jasieniu nadano nazwę prof. Krzysztofa Skóry ulicy położonej na południe od ul. Źródlanej. 

Wszystkie nazwy ulic zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wprowadzone na mapę 
nazw ulic, placów i numeracji porządkowej. 

32 UCHWAŁY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

XXXII/824/21 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 
Miasta Gdańska za rok 2021 

W związku z trwającym stanem epidemii i zamknięciem lokali gastronomicznych, Rada Miasta zwolniła przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gdańska z opłaty i raty należnej w 2021 r. za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przyznała zwrot 
opłaty pobranej od tych przedsiębiorców, którzy wnieśli i ratę do 31 stycznia 2021 r. 

XXXIII/853/21, XXXVI/914/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku 

Na wniosek Energa Operator, Rada Miasta wyraziła zgodę na zmianę 8 lokalizacji w planie budowy 64 ogólnodostępnych 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dla 45 lokalizacji zakończono odbiory w Urzędzie Dozoru Technicznego i oddano 
je do użytku. Dla pozostałych 19 stacji trwają procedury odbioru. 

XXXIII/854/21 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2021 roku 

Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. 
Programem objęto bezdomne zwierzęta przebywające w granicach administracyjnych Gdańska, w tym w szczególności 
bezdomne psy i wolno żyjące koty. Celami Programu było: 

• przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 

• zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 

• zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, 

• edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, 

• promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

Na realizację Programu w 2021 r. wydatkowano 4.592.629 zł, w tym na zadania realizowane przez schronisko dla zwierząt 
4.060.209 zł, na projekty z Budżetu Obywatelskiego 481.470 zł oraz zadania z zakresu ochrony środowiska 50.950 zł. 

XXXIII/855/21 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Gdańsk - Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy 
Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego 
Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Gdańskie Nieruchomości" 

Rada Miasta wprowadziła możliwość otrzymania przez Gdańskie Nieruchomości z budżetu Miasta środków wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia podatku VAT 
w jednostce. Jednocześnie, Rada Miasta określiła szczegółowe zasady ustalania i przekazywania z budżetu Miasta na 
rachunek Gdańskich Nieruchomości środków wynikających z rozliczenia podatku VAT związanego z jednostką. 
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XXXIII/859/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Gdańsku przy ul. 
Długiej 35 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 

Rada Miasta wyraziła zgodę odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Długiej 
35 z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, na czas określony od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Okres najmu 
został przyjęty zgodnie z rekomendacją polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

XXXIV/876/21 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2021 rok 

Rada Miasta ustaliła jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości do wysokości 
98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład na: 

• remonty lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Miasto do 
zarządzania; 

• rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 

• remonty budynków zabytkowych i budynków objętych ochroną konserwatorską; 

• zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta; 

• obsługę i bieżące utrzymanie szaletów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących 
własność Miasta Gdańska; 

• utrzymanie administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Miasto. 

W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 10.639.555.54 zł. 

XXXV/893/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gdańska 

Rada Miasta wprowadziła, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz tych, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, nowe zasady gromadzenia i przekazywania do odbioru odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. Rozdzielenie bioodpadów na frakcję 
kuchenną i odpady zielone, jest niezbędne do prawidłowej pracy nowej, hermetycznej kompostowni użytkowanej 
w Zakładzie Utylizacyjnym. 

XLI/1074/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdańska 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Tekst jednolity uchwały został opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 03.12.2021 r., poz. 4616. 

XXXV/894/21 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Po rozdzieleniu bioodpadów na frakcję kuchenną i odpady zielone, Rada Miasta zmieniła sposób i częstotliwość odbierania 
odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Wprowadzono także obowiązek 
udostępnienia na stronie internetowej Miasta harmonogramu wywozu odpadów zielonych z tych nieruchomości. Ponadto, 
doprecyzowano sposób zawiadamiania właścicieli nieruchomości o braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
poprzez system „czerwonych kartek” naklejanych przez firmę wywozową na pojemniki lub worki. 

XLI/1075/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 03.12.2021 r., poz. 4577. 
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XXXVI/913/21 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska 

Rada Miasta wyraziła zamiar utworzenia parku kulturowego na terenie Śródmieścia. Zaproponowano objęcie parkiem 
kulturowym obszar Głównego Miasta wraz z Ołowianką i północną częścią Wyspy Spichrzów, łącznie o powierzchni 
80,29 ha. Teren znajduje się w obszarze układu urbanistycznego Miasta, w obrębie nowożytnych fortyfikacji, wpisanego do 
rejestru zabytków i objęty jest obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Celem utworzenia parku jest 
wypracowanie lokalnego narzędzia prawnego służącego dodatkowej ochronie krajobrazu kulturowego, poprzez stworzenie 
regulaminu zasad co do dopuszczalnych praktyk i działalności w następujących obszarach: 

• prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; 

• zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

• umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń, z wyjątkiem znaków drogowych i związanych z ochroną porządku; 

• składowania lub magazynowania odpadów. 

Utworzenie parku kulturowego pozwoli na uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej Śródmieścia poprzez 
ograniczenie, eliminację i przeciwdziałanie działalności negatywnie ingerującej w formę architektoniczną, zakłócającej ład 
przestrzenny lub w inny sposób zagrażającej tożsamości tego obszaru. 

XXXVI/915/21, XLII/1099/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali 
mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego 

Rada Miasta zmieniła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz 
udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, polegające w szczególności na: 

• umożliwieniu wychowankom pieczy zastępczej ubiegania się o pomoc mieszkaniową do 26 roku życia, bez względu 
na to, kiedy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą; 

• wyłączeniu kryterium powierzchni mieszkalnej dla wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących w lokalu 
obecnych lub byłych opiekunów ustanowionych postanowieniem sądu; 

• zwolnieniu z kryterium powierzchni osób z zaburzeniami psychicznymi, które są uczestnikami Gdańskiego 
Programu Mieszkalnictwa Społecznego; 

• zmianie definicji dochodu oraz sposobu ustalania minimalnych progów dochodowych kwalifikujących do 
otrzymania lokalu z zasobów Miasta oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego; 

• dopuszczeniu wynajęcia lokali o powierzchni ponad 80 m2 w drodze przetargu lub licytacji stawki czynszu. 

 XXXVI/916/21, XLII/1098/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024 

Rada Miasta pozwoliła na udzielenie obniżki dochodowej dla gospodarstw domowych zajmujących lokale, w których została 
przekroczona powierzchnia normatywna. Jednocześnie, umożliwiła naliczenie czynszu według i zasad określonych 
w ustawie o ochronie praw lokatorów za lokale zajmowane przez osoby osiągające dochód wyższy niż dochód dla 
gospodarstw ubiegających się na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, które: 

• uzyskały prawo najmu lokalu opuszczonego przez najemcę; 

• zajmują lokal, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 

• pozostały w lokalu po śmierci osoby zajmującej lokal bez uprawnień; 

• odzyskały tytuł prawny po spłacie zaległości czynszowych; 

• uzyskały prawo najmu do lokalu po wygaśnięciu najmu lokalu socjalnego. 

W przypadku lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, które nie zostały wynajęte jako lokal mieszkalny, Rada 
Miasta umożliwiła: 

• przekwalifikowanie na lokal użytkowy; 

• przekazanie aportem do spółki mieszkaniowej; 

• wynajęcie w drodze przetargu publicznego nieograniczonego lub ustnej licytacji stawki czynszu. 

W związku z nową definicją dochodu oraz w celu ujednolicenia sposobu liczenia progu dochodowego oraz dochodu, Rada 
Miasta ustaliła nowe progi dla stosowania obniżek dochodowych odnosząc je do przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej. 
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XXXVI/917/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków 
o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej 
wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, 
w ramach programu dopłat do czynszu ,,Mieszkanie na Start’’ 

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu, 
Rada Miasta wprowadziła: 

• nowe kryteria pierwszeństwa przy przeprowadzaniu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania 
w programie "Mieszkanie na Start" poprzez uwzględnienie posiadania wkładu oszczędnościowego na książeczce 
mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990 roku wraz z określeniem wartości punktowej kryterium, 
aby podlegało ocenie w procesie nabory wniosków; 

• możliwość udzielania dopłat do czynszów podnajemcom tych lokali, które Miasto wynajmuje od innych 
podmiotów. Uprawnione do otrzymania dodatkowych punktów są osoby, które uzyskały pozytywną kwalifikację 
do zawarcia umowy podnajmu lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, którego najemcą jest Miasto. 

 XXXVI/918/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Gdańska określonego uchwałą Nr IX/155/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Po dokonaniu analizy zmian opracowanych i przedstawionych przez Saur Neptun Gdańsk, Rada Miasta przyjęła projekt 
zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gdańska. Zmiana dotyczyła zasad wydawania 
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt zmiany Regulaminu przekazano do 
zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

XXXVIII/979/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Gdańska 

Po uwzględnieniu uwag zawartych w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Miasta wprowadziła zmiany do 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.09.2021 r., poz. 3335. 

XLII/1100/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska. Tekst jednolity uchwały został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r., poz. 5150. 

XXXVII/948/21 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucającym brak spełnienia wytycznych, według których 
zwolnienie z części opłat powinno być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych, Rada Miasta zwolniła właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady, 
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,03 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni 
lokalu mieszkalnego, z mocą wsteczną tj. od 1 lutego 2020 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.07.2021 r., poz. 2729. 

XLI/1076/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tekst jednolity uchwały został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3.12.2021 r., poz. 4578. 

XXXVII/949/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

W związku z nowelizacją przepisów, Rada Miasta określiła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, oraz uwzględniła nową stawkę ulgi dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują 
bioodpady w kompostownikach przydomowych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.07.2021 r., poz. 2730. 

XXXVII/950/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru 
Metropolitalnego OMG-G-S”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (Poddziałanie 
9.1.1.) w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

W 2017 roku 13 gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zawarło ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę, w której określono zasady współpracy przy Budowie Systemu Roweru Metropolitalnego. 
Stowarzyszenie OMG-G-S zawarło umowę z operatorem na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i eksploatację 
Systemu. Po rozwiązaniu umowy z operatorem oraz umowy o dofinansowanie, uznano, że projekt powinien być 
kontynuowany. w związku z tym, Rada Miasta dokonała zmiany nazwy projektu na „Budowa Systemu Rowerowego 
Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”. Stowarzyszenie OMG-G-S nadal będzie realizatorem 
projektu, a uczestnikami 16 gmin Obszaru Metropolitalnego, które 21 grudnia 2021 r. zawarły wielostronną umowę 
w sprawie powierzenia zorganizowania Systemu Roweru Metropolitalnego. Umowę z CityBike Global S.A. z Barcelony 
podpisano 8 lutego 2022 r. na okres na 90 miesięcy. Pełne uruchomienie systemu ma nastąpić w czerwcu 2023 r. 

XXXVIII/980/21 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do 
reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru 
dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków 
Zgromadzenia 

W związku ze zmianą na stanowisku Kierownika Referatu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rada Miasta 
wyznaczyła Pana Łukasza Wrońskiego na reprezentanta w Zgromadzeniu Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. 

XXXVIII/981/21 umorzenia należności z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie od należności przypadających 
Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu czynszu najmu, czynszu dzierżawnego, jak również 
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z tytułu czynszu najmu, czynszu dzierżawnego w stosunku do 
dłużników będących przedsiębiorcami oraz innych podmiotów używających komunalne lokale użytkowe 

W związku z pandemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, Rada Miasta 
umożliwiła, na wniosek dłużnika, umorzenie: 

• odsetek za opóźnienie od należności z tytułu czynszu za najem/dzierżawę komunalnych lokali użytkowych 
powstałych od 14 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.; 

• rekompensaty z tytułu czynszu najmu/dzierżawy komunalnych lokali użytkowych za okres od 14 marca 2020 r. do 
30 czerwca 2021 r., 

Łączna kwota umorzeń szacowana jest na kwotę 1.575.000 zł. Termin składania wniosków upłynął 31 października 2021 r. 
Wpłynęło około 600 wniosków, trwa ich weryfikacja i kwalifikacja finansowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.09.2021 r., poz. 3336. 

XXXVIII/982/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdańska – Gdańskim Nieruchomościom 
samorządowemu zakładowi budżetowemu z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska, komórek, garaży oraz gruntów administrowanych przez Gdańskie 
Nieruchomości-samorządowy zakład budżetowy, a nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

W celu wsparcia użytkowników lokali komunalnych, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej, Rada Miasta 
wprowadziła w ramach programu restrukturyzacji zadłużenia następujące formy ulg: 
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• umorzenie należności z urzędu, o ile nie toczy się aktualnie postępowanie komornicze; 

• umorzenie części należności po jednorazowej spłacie części zadłużenia na wniosek dłużnika; 

• rozłożenie na raty części należności i umorzenie pozostałej części na wniosek dłużnika. 

Warunkiem restrukturyzacji zadłużenia jest terminowe wnoszenie opłat bieżących. w przypadku wykazania przez dłużnika 
zdarzenia losowego uniemożliwiającego terminowe i w pełnej wysokości regulowanie należności, możliwe jest wyrażenie 
zgody na dalszą kontynuację realizacji porozumienia. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.09.2021 r., poz. 3337. 

XLI/1047/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu 
Pomorskiemu 

Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego dotacji na 2022 rok na organizację 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic 
administracyjnych Gdańska w wysokości 3.500.000 zł. z przewozów mogą korzystać mieszkańcy posiadający imienną, 
aktywną Gdańską Kartę Mieszkańca w wersji plastikowej i elektronicznej. Umowę zawierającą szczegółowe warunki 
udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto 29 grudnia 2021 r. 

XLI/1073/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2021 r. umowy zawartej pomiędzy Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, a 
Monetia Sp. z o. o. o obsłudze kasowej, w ramach której można było dokonywać wpłat należności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bez opłat i prowizji, Rada Miasta uchyliła taką możliwość wnoszenia opłat. Uchwała weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r . i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
17.11.2021 r., poz. 4191. 

XLI/1077/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Tekst jednolity 
uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3.12.2021 r., poz. 4579. 

XLII/1101/21 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia CCAM - Connected, Cooperative 
and Automated Mobility Association („Stowarzyszenie na rzecz mobilności połączonej, współpracującej 
i zautomatyzowanej”) 

Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu Miasta do Stowarzyszenia na rzecz mobilności połączonej, współpracującej 
i zautomatyzowanej (CCAM), które koordynuje działania badawcze i innowacyjne w celu przyspieszenia wdrażania nowych 
technologii i usług. Miasto, jako członek Stowarzyszenia, zyska możliwość wymiany doświadczeń i zawiązywania 
konsorcjów projektowych oraz wspólnego aplikowania o dofinansowanie. Roczna składka członkowska wynosi 1.000 Euro. 
Uchwałę, wraz ze statutem stowarzyszenia i listą członków, przekazano do Wojewody Pomorskiego celem zaopiniowania 
i przekazania do Ministra Spraw Zagranicznych, którego zgoda jest niezbędna do uzyskania członkostwa. 

XLIII/1121/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gdańskim Usługom Komunalnym Spółce z o. o. 
z siedzibą w Gdańsku wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku 

Z dniem 1 maja 2022 r., Rada Miasta przekazuje Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni do realizacji zadania dotyczące 
usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenów znajdujących się we 
władaniu Miasta. 

19 UCHWAŁ Z ZAKRESU POLITYKI GOSPODARCZEJ 

XXXIII/856/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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XXXVII/954/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek Prezydent o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o. o. 
w kwocie 741.000 zł. Po otrzymaniu wsparcia, Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki, który dzieli się na 741 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta 
i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 741.000 zł. 

XXXIII/857/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego 
„Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

XXXVII/953/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek Prezydent o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o. o. 
w kwocie 980.000 zł. Po otrzymaniu wsparcia, Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki, który dzieli się na 980 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta 
i pokryta wkładem pieniężnym kwocie 980.000 zł. 

XXXIII/858/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Gdańskim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek Prezydent o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w kwocie 3.923.500 zł. Uchwałą Nr XLIII/1195/22 z dnia 31 marca 2022 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na dokapitalizowanie 
Spółki. 

XXXIV/880/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala 
Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o. o., 
który dzieli się na 2.300 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem 
pieniężnym w kwocie 1.150.000 zł. 

XXXV/892/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

XXXIX/1022/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek Prezydent o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o. 
w kwocie 1.278.000 zł. Po otrzymaniu wsparcia Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki, który dzieli się na 1.278 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta 
i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 1.278.000 zł. 

XXXVI/919/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 
InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o. o., który 
dzieli się na 800 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem 
pieniężnym w kwocie 800.000 zł. 
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XXXVI/920/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o. o. 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z o. o. w kwocie 1.822.000 zł, który dzieli się na 1.822 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. 
Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności niezabudowanych 
nieruchomości przy ul. Benzynowej oraz ul. Płońskiej w Gdańsku. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością wkładu 
niepieniężnego, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 1.807 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 

XXXVII/933/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania 

Na podstawie Raportu o stanie Miasta za rok 2020 oraz debaty z udziałem mieszkańców, Rada Miasta udzieliła Prezydent 
Miasta wotum zaufania. 

XXXVII/951/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura 
Społeczna Sp. z o. o., który dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta 
i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 1.000.000 zł. 

XXXVII/952/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Sp. z o. o., który dzieli się na 19.312 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość 
udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 19.312.000 zł. 

XXXVII/955/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o. o. 
z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o. w kwocie 264.000 zł, który dzieli się na 528 udziałów o wartości nominalnej 500 zł 
każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością wkładu 
pieniężnego, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 450 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 

XXXIX/1021/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. 
„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji 

W związku ze zmianą przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Rada Miasta określiła szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania zmian w obowiązującej strategii „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym tryb 
konsultacji. Nowe przepisy regulują procedury sporządzania strategii oraz wytyczne merytoryczne tego dokumentu. 
Zmieniona strategia rozwoju zapewni spełnienie wymagań formalnych i proceduralnych oraz spójność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi i programowymi. Stanowić będzie 
narzędzie pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych. 
Planowany termin zakończenia opracowywania zmian - sierpień 2022 roku. 

XXXIX/1023/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura 
Społeczna Sp. z o. o. w kwocie 6.624.000 zł, który dzieli się na 6.624 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość 
udziałów została objęta i pokryta wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, 
obejmującego zabudowaną budynkiem działkę nr 143/2 o powierzchni 2996 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 69/5 
o powierzchni 1975 m2 przy ul. Ogińskiego w Gdańsku. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego, 
a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 20 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki. 
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XLII/1095/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej 
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., który dzieli się na 81.637 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość 
udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 40.818.500 zł. 

XLII/1096/21 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala 
Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 

Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o. o., 
który dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem 
pieniężnym w kwocie 500.000 zł. 

XLII/1097/21 w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta Gdańska 
wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Rada Miasta zatwierdziła wniosek o udzielenie Miastu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ,,Motława" Sp. z o. o. w kwocie 850.000 zł. 
Miasto otrzymało środki we wnioskowanej wysokości. Uchwała w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostanie podjęta w terminie 6 miesięcy od przyznania wsparcia. 

2 UCHWAŁY Z ZAKRESU KADR I ORGANIZACJI 

XLII/1104/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach 
Pomocniczych w Gdańsku i ustalenia jej Regulaminu 

Rada Miasta zaktualizowała skład Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, odwołując 
Jolantę Ostaszewską, dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego Komisji i powołując w to miejsce Halinę Stobierską. 
Jednocześnie Rada Miasta powołała Sylwię Betlej na stanowisko członka Komisji. 

XLII/1112/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydent Miasta Gdańska w okresie kadencji  
2018-2023 

W związku ze zmianą przepisów, Rada Miasta ustaliła, obowiązujące od 1 sierpnia 2021 r., następujące wynagrodzenie 
Prezydent Miasta Gdańska: 

• wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów dla Prezydent 
miasta powyżej 300 tysięcy mieszkańców; 

• dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów dla Prezydent miasta 
powyżej 300 tysięcy mieszkańców; 

• dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; 

• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. 

Prezydent Miasta ma możliwość otrzymania nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

28 UCHWAŁ Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

XXXIV/881/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
użytkowania nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania 
nieruchomości położonej przy ul. Biwakowej 3, z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o. o., na okres 30 lat, w celu 
prowadzenia przychodni zdrowia. Umowę zawarto 1 lutego 2022 r. 

XXXVIII/972/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2021 ROK | Załącznik nr 3: Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska 

47 
 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych 
w rejonie ulicy 3 Maja o łącznej powierzchni 0,2429 ha z przeznaczeniem na cel publiczny pod budowę i utrzymywanie 
pomieszczeń Prokuratury. Trwa procedura przekazania nieruchomości. 

XXXIX/1019/21 w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od 
ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe 

Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty 
od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i współwłaścicieli wyodrębnionego 
lokalu mieszkalnego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Żuławskiej 105. Wielkość 
bonifikaty ustalono na kwotę 47.053,35 zł. Trwa procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży. 

XLI/1048/21, XLI/1049/21, XLI/1050/21, XLI/1051/21, XLI/1052/21, XLI/1054/21, XLI/1055/21, XLI/1056/21, 
XLI/1057/21, XLI/1058/21, XLI/1059/21, XLI/1060/21, XLI/1061/21, XLI/1062/21, XLI/1063/21, XLI/1064/21, XLI/1065/21, 
XLI/1066/21, XLI/1067/21, XLI/1068/21, XLI/1070/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 

XLI/1053/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

XLI/1069/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 
nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym 

Rada Miasta podjęła 23 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi na łączną kwotę 5.223.679,09 zł. 

XLI/1071/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania 
nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie z Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, w trybie bezprzetargowym, 
umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Ołowianka 3a. Umowę zawarto 29 grudnia 2021 r. z terminem 
obowiązywania do 31 grudnia 2031 r. 

XLI/1072/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości 
położonych w Gdańsku – Kokoszkach, o łącznej powierzchni 4,34 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny pod budowę 
i utrzymanie linii kolejowych w ramach potrzeb lokalnego transportu zbiorowego. Trwa procedura przekazania 
nieruchomości. 

6 UCHWAŁ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

XXXV/895/21 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021 

Rada Miasta określiła sezon kąpielowy oraz liczbę i lokalizację kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic Gdańska 
w 2021 r. Organizatorem 6 kąpielisk jest Gdański Ośrodek Sportu. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25.05.2021 r., poz. 1928. 

XXXVII/956/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 
polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego 

Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie 10 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na obszarze morskim 
przyległym do granic Gdańska w 2021 r. oraz określiła sezon kąpielowy dla tych miejsc. Organizatorem miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli jest Gdański Ośrodek Sportu. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.07.2021 r., poz. 2691. 

XXXVIII/974/21 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, Rada Miasta uznała za pomnik przyrody rosnące w Parku im. 
Steffensów drzewo z gatunku buk zwyczajny odm. zwisająca (Fagussylvatica) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 
282 cm, wysokości 15 m, rozpiętości korony 19 m oraz szacunkowym wieku – 120-180 lat. 
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XXXVIII/975/21 w sprawie ustanowienia grupowego pomnika przyrody 

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, Rada Miasta uznała za pomnik przyrody dwa drzewa z gatunku daglezja zielona 
(Pseudotsuga menziesii) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm odpowiednio 318 i 325 cm, wysokości 43 i 45m, rozpiętości 
korony 14 i 12 m, w wieku około 151 lat, rosnące na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w okolicy Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Irys” przy ul. Słowackiego. 

XXXVIII/976/21 w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska 

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zwiększenia ilości zieleni oraz doprecyzowania zasad postępowania 
z zielenią, Rada Miasta zobowiązała komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i spółki z udziałem 
Miasta do podejmowania działań pozwalających na zachowanie w dobrej kondycji jak największej liczby drzew i krzewów. 
w przypadku braku możliwości zachowania drzew lub krzewów, w związku z prowadzoną inwestycją, uregulowano zasady 
wykonania nasadzeń zastępczych na terenie Miasta. 

XXXIX/1020/21 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2021-2023 
z perspektywą do roku 2025 

W ramach kontynuacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2020 r., 
Rada Miasta przyjęła program na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025, będący podstawowym narzędziem 
zarządzania środowiskiem w mieście. Program jest spójny z dokumentami strategicznymi, zarówno o zasięgu krajowym, 
regionalnym, jak i lokalnym - dotyczącymi rozwoju Gdańska. Program zawiera szczegółową ocenę stanu środowiska oraz 
będące jej efektem cele, zadania i ich finansowanie, jak również zasady zarządzania, w tym pod kątem jego monitoringu, 
nadzoru i oceny wdrażania. Jako cele perspektywiczne wskazano: 

• poprawę stanu jakości powietrza; 

• poprawę klimatu akustycznego; 

• utrzymanie stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym; 

• zapewnienie czystych wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

• racjonalną gospodarkę wodno – ściekową; 

• racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin; 

• utrzymanie dobrego stanu gleb; 

• racjonalną gospodarkę odpadami; 

• ochronę krajobrazu i różnorodności biologicznej; 

• ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska oraz minimalizacja ich 
skutków; 

• zapobieganie zmianom klimatu. 

4 UCHWAŁY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

XXXVI/921/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu z drogi 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rada Miasta włączyła hulajnogi elektryczne i urządzenia 
transportu osobistego do pojazdów podlegających usuwaniu oraz przechowywaniu. Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.06.2021 r., poz. 2345. 

XXXVIII/978/21 w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej 

Rada Miasta upoważniła Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania 
na raty nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu grzywien w postaci 
mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską. 

XLII/1102/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 
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Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 
określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi 
w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki na 2022 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek 
obowiązujących w 2021 roku. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 8.12.2021 r., poz. 4664. 

XLIII/1123/21 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku 

Rada Miasta nadała nowy Regulamin Straży Miejskiej, rozszerzając zadania realizowane przez Referat Ekologiczny 
o ochronę zwierząt. w roku 2021 koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem sekcji ochrony zwierząt w Straży wyniosły 
20.235,42 zł. 

6 UCHWAŁ REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

XXXIII/841/21 w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 
2021 - 2023 

Rada Miasta przyjęła Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. Program 
zakłada dalszy rozwój działań mających na celu wspieranie rodzin oraz przywrócenie rodzinom przeżywającym problemy 
w zakresie funkcji opiekuńczo–wychowawczych zdolności do ich wypełnienia, a także doskonalenie systemu wsparcia 
pieczy zastępczej. Celem programu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w Gdańsku, między innymi poprzez: 

• wzmacnianie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin; 

• wsparcie rodzin w kryzysie; 

• wzmacnianie reintegracji rodzin; 

• rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej; 

• realizację standardów wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej; 

• podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania; 

• programowanie działań w kluczowych obszarach wsparcia społecznego na podstawie i w zgodzie ze Strategią 
Rozwoju Miasta Gdańska ”Gdańsk 2030 Plus” oraz Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych do 
roku 2030. 

XXXIII/842/21 w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024” 

Rada Miasta przyjęła „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2021 - 2024”. Celem programu jest zapobieganie występowania problemu przemocy oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa, wsparcia i ochrony osób krzywdzonych w rodzinie. Program zakłada działania profilaktyczne, 
interwencyjne i długofalowe oraz doskonalące lokalny system pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Elementem systemu jest Program Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie 
przemocy oraz Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego celem jest 
ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie  utrwalenie zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie i społeczeństwie. 
Działania ujęte w Programie mają przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu bezpieczeństwa gdańskich 
rodzin. 

XXXV/896/21 w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu 
realizacji projektu pn. „Cała Naprzód III” Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Rada Miasta upoważniła Prezydent Miasta do zawarcia z władzami Gminy Pszczółki i Gminy Suchy Dąb porozumień 
w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Cała Naprzód III”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 
2.088.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.983.600 zł i będzie realizowany od 
01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy, 
ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa, imigrantów lub reemigrantów z obszaru realizacji mechanizmu ZIT. 
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XXXIV/882/21 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, zmieniona uchwałą Nr XLII/1081/21 

Rada Miasta określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. w roku 2021 ogółem wydatkowano 10.907.307 zł, w ramach których 
dofinansowano: 

• rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 868.000 zł (zawarto 25 umów); 

• kredyty bankowe na kontynuowanie działalności gospodarczej na kwotę 16.360 zł (przyznano 3 wnioskodawcom); 

• wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających 
w zatrudnieniu na kwotę 1.785 zł (dla 1 wnioskodawcy); 

• koszty wyposażenia 19 stanowisk pracy na kwotę 233.500 zł (dla 12 wnioskodawców oraz zwrotów kosztów 7 
wnioskodawcom); 

• koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 1.325.600 zł dla 942 uczestników; 

• likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 1.445.600 zł (zawarto 251 
umów); 

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 43.433 zł (zrealizowano 22 wnioski); 

• zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 1.133.696 zł (zrealizowano 
680 wniosków); 

• szkolenia 3 osób niepełnosprawnych na kwotę 15.271 zł; 

• zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zlecone organizacjom pozarządowym na kwotę 577.924 zł 
(zawarto 32 umowy); 

• działalność warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 5.215.176 zł (w których uczestniczyło 226 osób); 

• zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 30.958 zł (zawarto 3 
umowy, w zajęciach uczestniczyły 43 osoby); 

• obsługę zadań z PFRON w kwocie 267.333,24 zł. 

 XLII/1082/21 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym 
i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

Rada Miasta, mając na względzie poprawę warunków funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka, zwiększyła od 1 stycznia 2022 r. wysokość wynagrodzenia dla tych rodzin i ustaliła wynagrodzenie 
nie niższe niż: 

• 4.020 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej; 

• 4.120 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego; 

• 6.620 zł miesięcznie prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
6.12.2021 r. pod poz. 4656. 

11 UCHWAŁ REALIZOWANYCH PRZEZ GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI 

XXXIII/852/21 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
nadania ulicom: prof. Witolda Andruszkiewicza, Anastazego Wika-Czarnowskiego, Jelitkowski Dwór i Brodnickiej kategorii 
dróg gminnych 

XXXV/891/21 w sprawie zaliczenia ulic: prof. Witolda Andruszkiewicza, Anastazego Wika-Czarnowskiego, 
Jelitkowski Dwór i Brodnickiej do kategorii dróg gminnych  

W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: prof. Witolda Andruszkiewicza, Anastazego Wika-Czarnowskiego, 
Jelitkowski Dwór i Brodnickiej do kategorii dróg gminnych. 

XXXIV/872/21 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
pozbawienia ulicy Zamojskiej kategorii drogi gminnej 
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Rada Miasta wyznaczyła termin 60 dni na przedstawienie opinii Prezydenta Miasta w sprawie pozbawienia ulicy Zamojskiej 
kategorii drogi gminnej. Prezydent Miasta wydała pozytywną opinię. 

XXXIV/877/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój 
pojazdów samochodowych w tych strefach 

Umożliwiając kontrolę opłat za parkowanie pojazdem skanującym, Rada Miasta wprowadziła pojęcie e-kontroli oraz 
usunęła obowiązek umieszczania za wycieraczką wezwania do uiszczenia opłaty za postój. Jednocześnie, wprowadzając 
zmiany: 

• uporządkowano opis granic strefy płatnego parkowania sektora Aniołki - BAN, Wrzeszcz Górny - AWG, Wrzeszcz 
Politechnika – AWP; 

• włączono ul. Aksamitną do sektora Śródmieście Młode Miasto – SMM; 

• do strefy płatnego parkowania włączono odcinek leśny ul. Smoluchowskiego; 

• rozszerzono granice sektora Wrzeszcz Górny - AWG o rejon ul. Słowackiego i Reymonta; 

• umożliwiono mieszkańcom wybór sektora w przypadku, gdy nieruchomość graniczy z dwoma sektorami; 

• zobowiązano kierującego do umieszczenia karty N+ za przednią szybą pojazdu; 

• zmieniono wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój na 200 zł, a w przypadku zapłaty 
w terminie 14 dni obniżono ją do 130 zł; 

• wydłużono możliwość uiszczenia obniżonej opłaty dodatkowej z 7 na 14 dni. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
15.04.2021 r., poz. 1383. 

XXXIV/878/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania w okresie od dnia 1 lipca do dnia 
31 sierpnia z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku 

Rada Miasta zmieniła tytuł uchwały na: „w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów 
zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku”. Jednocześnie, Rada Miasta zmieniła 
okres w jakim korzystanie z parkingów jest płatne. Opłaty pobiera się we wszystkie dni, od ostatniej soboty czerwca do 
pierwszej niedzieli września, w godzinach od 9 do 17. Opłatę za postój uiszcza się, przed wjazdem na parking, gotówką 
lub kartą płatniczą. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z dnia 15.04.2021 r., poz. 1384. 

XXXIV/879/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

W związku ze znacznymi trudnościami w prowadzeniu działalności handlowej i gastronomicznej wywołanymi 
ograniczeniami stanu epidemicznego, Rada Miasta wprowadziła obowiązujące do 30 czerwca 2021 r. niższe stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe. Dodatkowo, w przypadku zajęcia pasa drogowego 
przez pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, rozszerzono obowiązujący wykaz o pojemniki na zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny – tzw. elektrośmieci. 

XXXVIII/983/21 zmieniająca uchwałę nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta 
Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach 

Do wykazu symboli niepełnosprawności umożliwiających otrzymanie karty N+, Rada Miasta dodała symbol 07-S 
i doprecyzowała jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania identyfikatora N+. Jednocześnie Rada Miasta zwolniła osoby 
legitymujące się kartą kombatanta z konieczności wniesienia opłaty w Strefach Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie 
Płatnego Parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a posiadaczom REGON i osobom 
prowadzącym działalność gospodarczą umożliwiła ubieganie się o kartę opłaty zryczałtowanej. Uchwała weszła w życie po 
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.09.2021 r., poz. 3338. 

XXXIX/1017/21 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
nadania ulicom: Władysława Raatza, Eugeniusza Węgrzyna, Woźnicy, Hestii, Emilii Hoene, biskupa Konstantyna Dominika, 
Choczewskiej, Wdzydzkiej, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Beskidzkiej, Pastelowej i Kolorowej, kategorii dróg gminnych 
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XLI/1045/21 w sprawie zaliczenia ulic: Władysława Raatza, Eugeniusza Węgrzyna, Woźnicy, Hestii, Emilii Hoene, 
biskupa Konstantyna Dominika, Choczewskiej, Wdzydzkiej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Beskidzkiej, Pastelowej 
i Kolorowej do kategorii dróg gminnych  

W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Władysława Raatza, Eugeniusza Węgrzyna, Woźnicy, Hestii, Emilii 
Hoene, biskupa Konstantyna Dominika, Choczewskiej, Wdzydzkiej, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Beskidzkiej, 
Pastelowej i Kolorowej do kategorii dróg gminnych. 

XXXIX/1024/21 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina Miasto Gdańsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków 

W związku ze zmianami nazw przystanków oraz utworzeniem nowych, Rada Miasta zaktualizowała wykaz przystanków, 
z których mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.2021 r., poz. 3767. 

XLIII/1120/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki 
budżetowej 

Rada Miasta rozszerzyła katalog zadań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni poprzez dodanie usuwania odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenów znajdujących się we władaniu Miasta, które 
wykonywane były dotychczas przez Gdańskie Usługi Komunalne. Jednocześnie, dodano zadania dotyczące budowy oraz 
utrzymania infrastruktury rowerowej w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, a także na terenach będących 
w zarządzie GZDiZ. Nowe zadania będą realizowane od dnia 1 maja 2022 r. 

2 UCHWAŁY REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 

XXXVIII/977/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego 
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 

W związku z uruchomieniem przez operatorów biletu telefonicznego, sprzedaży biletów okresowych oraz jednorazowych 
czasowych w aplikacji mobilnej, Rada Miasta: 

• wprowadziła zapisy regulujące nowy rodzaj nośnika danych elektronicznych; 

• wykreśliła listę przystanków strefowych; 

• przywróciła zapis w zakresie przyznawania ulg słuchaczom kolegiów i pracownikom służb społecznych; 

• wykreśliła uregulowania dotyczące przejazdów tramwajem wodnym. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 
13.09.2021 r., poz. 3333. 

XLII/1103/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za 
przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych 

W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta ogłosiła w formie Obwieszczenia jednolity tekst uchwały w sprawie 
ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat 
dodatkowych i opłat manipulacyjnych. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z dnia 30.12.2021 r., poz. 5154. 

III. 3 apele 

z dnia 25.02.2021 r. w sprawie akcji „Media Bez Wyboru” 

Apel Rady Miasta jest wyrazem solidarności ze środowiskiem prywatnych mediów, w związku z planowanym 
wprowadzeniem „daniny” od reklam. Tak zwana składka z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej, 
spowolni lub uniemożliwi rozwój i utrudni funkcjonowanie niezależnych mediów, które utrzymują się z reklam. 

z dnia 29.04.2021 r. w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Rada Miasta zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów oraz parlamentarzystów z województwa pomorskiego o: 
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• włączenie dużych miast do grona beneficjentów części poświęconej „Zielonym i odpornym miastom” 
oraz zwiększenia środków na ten cel; 

• włączenie organizacji społecznych do grona beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; 

• zwiększenie środków na przedsiębiorczość, w tym na rozszerzenie działalności; 

• wprowadzenie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów 

• uwzględnienie przedstawicieli samorządów w procesie wdrażania i monitorowania Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności; 

• taką dystrybucję środków, aby największe polskie miasta, w tym Gdańsk, mogły na równi partycypować w ich 
pozyskiwaniu. 

Zapowiadane przez Rząd RP dopuszczenie do udziału w tym procesie przedstawicieli organizacji społecznych nie 
gwarantuje pełnej transparentności mechanizmu podziału środków, co ma szczególne znaczenie, ponieważ niemal całość 
przyznawanych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności będzie dystrybuowana 
centralnie z pominięciem szczebla samorządowego. 

z dnia 18.10.2021 r. w sprawie zatrzymania destrukcji polskiego systemu edukacji 

Rada Miasta podjęła apel wyrażając sprzeciw wobec proponowanych zmian Prawa oświatowego. Jednocześnie, Rada 
wyraziła przekonanie o szkodliwości projektowanych zmian i konieczności wsparcia społeczności szkolnych w budowaniu 
atmosfery zaufania i wsparcia. 

IV. 2 oświadczenia 

z dnia 25.02.2021 r. sprawie uczczenia 40. Rocznicy Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

Rada Miasta wyraziła podziękowania, szacunek i podziw dla studentek i studentów zaangażowanych w walkę 
o demokratyczną i wolną Polskę. Ich postawa powinna być przykładem oddania i poświęcenia dla wolności, niezależności 
i godności człowieka. Jednocześnie, powinna przypominać rządzącym, że konsekwencje decyzji i podejmowanych dzisiaj 
działań, poniosą młodzi ludzie i przyszłe pokolenia. 

z dnia 25.11.2021 r w sprawie solidarności ze służbami mundurowymi strzegącymi granicy polsko – białoruskiej 

W związku z atakami na żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy innych służ mundurowych, Rada 
Miasta wyraziła poparcie dla sprawowanej przez nich służby na granicy polsko-białoruskiej. 

V. 2 rezolucje 

z dnia 25.02.2021 r. w sprawie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

Rada Miasta, zaniepokojona prowadzoną przez Lasy Państwowe gospodarką w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, poparła 
dotychczasowe stanowisko Prezydent Miasta w sprawie ochrony lasów. Jednocześnie Rada zawnioskowała o złożenie 
wniosku do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zmierzającego do ograniczenia wycinki drzew oraz 
podjęcie ścisłej współpracy z innymi gminami w sprawie wprowadzenia takich zmian w przepisach, które zagwarantują 
uspołecznienie sporządzania Planów Urządzania Lasów oraz umożliwią sądową kontrolę tego dokumentu. 

z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zasadzenia drzew wzdłuż ulic Wały Piastowskie – Podwale Grodzkie – Wały 
Jagiellońskie – Okopowa 

Rada Miasta zwróciła się do Prezydent Miasta o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zasadzenia nowych drzew 
w głównym ciągu komunikacyjnym Śródmieścia, wzdłuż ulic Wały Piastowskie – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – 
Okopowa. 


