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PROTOKÓŁ NR  45-8/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 19 maja 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30 za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.  

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych i sprawdził obecność. 

 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło  sześciu, czyli było quorum do 

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  

Lista osób zaproszonych na posiedzenie  stanowi załącznik nr 2.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 45 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Poinformował o konieczności zdjęcia z porządku obrad punkt 2, z uwagi 

na konieczność przeanalizowania wniosku przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Dodał, że 

nie wpłynęły do chwili obecnej żadne projekty uchwał, w związku z tym komisja przejdzie od 

razu do punktu 3. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

2. Opiniowanie wniosku CASINO Sp. z o.o. o wydanie opinii lokalizacyjnej. 

 

3. Omówienie stanu przygotowań Policji. Straży Miejskiej i Państwowej Straży Miejskiej do 

sezonu letniego 2022. 

 

         Przedstawia:     Komenda Miejska Policji w Gdańsku, 

         Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, 

                    Straż Miejska w Gdańsku. 

 

4. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 



 

 

 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

 

PUNKT 3 

Omówienie stanu przygotowań Policji. Straży Miejskiej i Państwowej Straży Miejskiej do 

sezonu letniego 2022. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie głosu Przedstawiciela 

Policji. 

Kom. Sylwester Zabłocki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku – poinformował, że wzorem lat ubiegłym w nadchodzącym sezonie letnim Policja 

planuje wprowadzić od 16 czerwca służby ponadnormatywne dla policjantów. Z tej puli 30 % 

stanowić będą służby w godzinach nocnych od 22 -5, natomiast 70 % służby w godzinach 16-

23 dla służb patrolowo interwencyjnych oraz od 9-17 dla policjantów Wydziału Ruchu 

Drogowego. Zaplanowano 198 służb nocnych oraz 434 służby dzienne. Kwota 

wynagrodzenia za służbę nocną wyniesie 350 zł brutto, za służbę dzienną 300 zł brutto. 

Patrole będą rozlokowane przede wszystkim w rejonie Starego Miasta i Centrum,  Stoczni 

Gdańskiej, Pasa Nadmorskiego i Wyspy Sobieszewskiej. Szczególnym nadzorem zostaną 

również objęte imprezy masowe. Jeśli chodzi o ruch drogowy, została wprowadzona kontrola 

autobusów na parkingu B5 przy stadionie Polsat Arena. Policja będzie też czuwać nad 

prawidłowością parkowania w Pasie Nadmorskim, bezpieczeństwem ruchu hulajnóg. 

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom w sezonie letnim. 

Poinformował również, że w związku z wojną w Ukrainie i wprowadzeniem na terenie Polski 

poziomów alarmowania Charlie i Bravo całodobowo zabezpieczane jest lotnisko, Dworzec 

Główny oraz Naftoport. Dodał, że obecnie 75 policjantów przebywa na szkoleniach, co 

zmniejsza ich ilość na ulicach Gdańska. 

Przemysław Ryś, członek Komisji – poruszył temat porządku na Starym Mieście. Dodał, że 

znowu dochodzi do nieciekawych sytuacji przed wejściami do klubów nocnym, m.in. na ulicy 

Długiej. Wyraził obawę, że może to źle wpłynąć na wizerunek Miasta.  Poprosił o zwiększenie 

patroli w tym rejonie. 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – spytał, jak wygląda sytuacja z zabezpieczeniem 

plaż. 



Kom. Sylwester Zabłocki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku – powiedział, że na pewno Komisariat Wodny, zajmujący się zabezpieczeniem od 

strony morza. W miarę możliwości będą również kierowane patrole z komisariatów, jednak 

bardzie interwencyjnie, ze względu na trudną sytuację kadrową. 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – stwierdził, że w takim razie największy ciężar 

będzie spoczywał w tym momencie na Straży Miejskiej. 

Krzysztof Domagalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – uzupełnił wypowiedź w sprawie dodatkowych płatnych patrolów w sezonie 

letnim. Dodał, że jest to zawsze na bieżąco koordynowane. Nie jest tak, że nie ma współpracy 

między Strażą Miejską a Policją. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował za informacje. Poprosił 

o zabranie głosu przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 

St. Bryg. Karol Bryś, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – 

poinformował, że w Straży Pożarnej na terenie Gdańska codziennie pełni służbę 55 

strażaków w 5 jednostkach i jednym posterunku. Dodatkowo Straż Pożarna otrzymała 15 

etatów co pozwoli na uruchomienie nowej jednostki przy ul. Jabłoniowej, która będzie 

jednocześnie specjalistyczną grupą poszukiwawczo-ratowniczą. W zeszłym roku udało się 

zakupić dzięki wsparciu Miasta 3 samochody gaśnicze, 1 samochód ratownictwa 

technicznego i 1 samochód z aparatami powietrznymi. Bardzo podziękował za pomoc Miasta 

w tym zakresie.  

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – powiedział, że ważne jest, żeby było jak 

najmniej pożarów. 

St. Bryg. Karol Bryś, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – zgodził 

się z tym, jednak dodał, że nie ma na to wpływu, natomiast co roku odnotowuje się 0koło 5 

tysięcy pożarów. 

Krzysztof Domagalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – przypomniał również, że dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną 

Miasto doposażyło Ochotniczą Straż Pożarną. Kupiono kłada z przyczepą ratowniczą dla OSP 

Sobieszewo, co zwiększa mobilność strażaków. Również zakupiono samochody dla grupy 

poszukiwawczo-ratowniczej. Pozyskano również z PSP samochód, który służy teraz w OSP 

Sobieszewo. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował za informacje. Poprosił  

o zabranie głosu Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – przedstawił działalność Straży 

Miejskiej w dziedzinie przygotowań do sezonu letniego. Prezentacja stanowi załącznik do 

Protokołu nr 3. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – spytał, czy są pytania do Komendanta. 

Romuald Plewa, członek Komisji – poprosił o zwrócenie uwagi na rejon centrum 

Wrzeszcza, gdzie co roku w sezonie letnim zwiększa się ilość ludzi, szczególnie przy Cristalu  

i przy Dworcu PKP. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że oczywiście 

zostanie to wzięte pod uwagę. Dodatkowo poinformował, że obecnie Straż Miejska prowadzi 



ok. 3 tysiące spraw, które są efektem tzw. zgłoszeń obywatelskich. Powiedział, że oczywiście 

Straż Miejska postara się rozszerzyć zakres patrolowania również o rejon przy Cristalu. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował za informacje. Poruszył temat 

lokalu ze striptizem na ul. Powroźniczej. Mieszkańcy ulicy skarżą się na hałasy. 

Kom. Sylwester Zabłocki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku – powiedział, że jeśli o hałasy na Starym Mieście Policja jest bardzo uwrażliwiona 

na ten temat Często są również wysyłane patrole z punktów recepcyjnych., które najszybciej 

mogą się tam dostać. Co miesiąc są przedstawiane Komendantowi raporty z działań w tym 

temacie i cały czas są prowadzone działania. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował za informacje i dodał, że 

najbardziej liczy na działania właśnie Policji ze względu na to, że Straż Miejska patroluje 

Miasto do godz.23. Powiedział, że na pewno wchodzą tu w grę ograniczenia prawne. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że w tej kwestii 

jest pakiet propozycji zmian prawnych, które dawałyby szanse na szybszą reakcję i skutek. 

Chociażby jeśli chodzi o parkowanie na Zieleńcu. Na dzień dzisiejszy są narzędzia prawne, 

które ułatwią działania.  

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – zwrócił się z pytaniem, czy  środki, które Miasto 

chce przeznaczyć na pomoc Policji mogą też być przekierowane na tematy związane  

z zapobieganiem hałasom. 

Krzysztof Domagalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – środki są dedykowane na dodatkowe patrole policji, ale ponieważ zakres 

zadań patrolu Policji jest szeroki, to tutaj będzie jak najbardziej możliwość. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – uzupełnił wypowiedź, że 

Strażnicy są motywowani do skutecznego działania. Przewidziane są nagrody dla najbardziej 

skutecznych strażników. Zachęca się ich do reagowania w konkretnych sytuacjach.  

Przemysław Ryś, członek Komisji – spytał czy prawdą jest, że Straż Graniczna mogłaby się 

włączyć w patrole na Starym Mieście. 

Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – odpowiedział, że Straż Miejska 

cały czas utrzymuje kontakt ze Strażą Graniczną w kwestiach związanych z mieszkańcami 

Ukrainy. Na pewno będą kontakty ze Strażą Graniczną również w sezonie letnim. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – spytał czy Pan Komisarz Zabłocki ma tutaj coś 

do dodania. 

Kom. Sylwester Zabłocki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku – odpowiedział, że jak najbardziej będą patrole dedykowane na Stare Miasto. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – powiedział, że takie działania na pewno 

w dużej mierze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w Mieście. Dodał, że na pewno 

nakładanie odpowiednich kar będzie skuteczną bronią. Dodał, że wielu mieszkańców 

twierdzi, że często hałasy uspokajają się, gdy przyjeżdża Policja. 

Romuald Plewa, członek Komisji – zwrócił się z pytaniem, czy to prawda, że są zgłoszenia, 

że osoby z Ukrainy przekraczają prędkość jazdy. 



Kom. Sylwester Zabłocki, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku – powiedział, że nie jest obecnie przygotowany ponieważ wykroczenia nie są 

kwalifikowane pod względem narodowości. Oczywiście zdarzają się również zatrzymania 

obywateli Ukrainy. Dodał, że może przygotować taką informację. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował wszystkim za przekazane 

informacje. Dodał, że wiele spraw zostało dzięki temu wyjaśnionych. Poinformował, że 

wpłynęło pismo od Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce,  

w sprawie podjętej uchwały dotyczącej przebiegu linii energetycznej Południe. Nie jest to 

temat w zakresie działania Komisji Samorządu i Ładu Publicznego. Zaproponował też, aby 

zaprosić na spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej. 

Romuald Plewa, członek Komisji – dodał, że na takim spotkaniu powinni być również 

przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że chodzi tylko aby 

przedstawiciele Straży Granicznej opowiedzieli o swojej działalności, a nie o to żeby 

rozmawiać o współpracy służb. Dodał, ze przed sesją ma wpłynąć jeszcze uchwała dotycząca 

pomocy Ukrainie i prawdopodobnie będzie potrzeba zwołania dodatkowego posiedzenia 

komisji, ale o tym radni zostaną jeszcze poinformowani. 

 

Przewodniczący Komisji sprawdził obecność. 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji obecny 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 16:30 

                Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

                                                                               

           /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


