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PROTOKÓŁ NR  44-7/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 21 kwietnia 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 44 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Dodał, że do porządku wpłynęły 2 projekty uchwał  

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

- zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy PMG 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 – druk 1244;  

 

Przedstawia:  Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

-  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika 

ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – druk 1245; 

 

Przedstawia:  Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

                        i Zarządzania Kryzysowego 

 



- w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz       

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024" –  

druk 1275; 

 

Przedstawia:  Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

                           i Zarządzania Kryzysowego 

 

-  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska – druk 1263; 

 

Przedstawia:  Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                   Miasta  i Podatków 

 

2. Analiza i opiniowanie  sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 

2021. 

 

Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska  

 

Agnieszka Trojanowska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków - 

wprowadzenie. 

 

Wydziały - Dyrektorzy 

1)Biuro Rady Miasta Gdańska – Wioletta Krewniak – Dyrektor BRMG; 

2)Wydział Infrastruktury – Piotr Spyra, Dyrektor Wydziału Infrastruktury; 

3)Wydział Komunikacji - Grzegorz Bystry, Dyrektor WK; 

4) Wydział Kadr i Organizacji - Karolina Kucharska, Dyrektor WKIO; 

5) Biuro Prezydenta - Marek Bonisławski, Dyrektor BP; 

6)Wydział Spraw Obywatelskich - Tomasz Filipowicz, Dyrektor WSO; 

7)Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Joanna Pińska,  

    Dyrektor WBIZK; 

8) Straż Miejska w Gdańsku – Leszek Walczak, Komendant Straży Miejskiej  

    w Gdańsku. 

           

3. Informacja na temat rozwoju monitoringu wizyjnego w Gdańsku. 

 

Przedstawia:  Joanna Pińska  – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  

                                         i Zarządzania Kryzysowego 

 

4. Omówienie tematu hałasów w Śródmieściu Gdańska. 

 

             5. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

 

PUNKT 1 

Punkt 1.1 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy PMG 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 –  

druk 1244;  

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

28 kwietnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Piotr Kryszewski – 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.  

Przystąpiono do głosowania  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Piotra Kryszewskiego – 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – 6 głosami „za pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 43-7/123-12/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.89.2022. 

 

Punkt 1.2 

 

Projekt uchwały -  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka 

ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – druk 1245; 



 

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

28 kwietnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Joanna Pińska - 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Przystąpiono do głosowania  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Joannę Pińską - Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 6 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 43-7/124-13/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.90.2022. 

 

Punkt 1.3  

 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania 

przestępczości oraz       porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024" 

– druk 1275; 

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

28 kwietnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Joanna Pińska - 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Przystąpiono do głosowania  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Joannę Pińską - Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 6 głosami „za”   pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 43-7/125-14/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.120.2022. 



 

Punkt 1.4 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk 1263; 

 

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

28 kwietnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  

Przystąpiono do głosowania  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - Wstrzymał się 

4. Romuald Plewa - - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską, 

Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków – 4 głosami „za” i 2 głosami 

wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 43-7/126-15/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.108.2022. 

 

PUNKT 2 

 

Analiza i opiniowanie  sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021. 

 

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

28 kwietnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówili: 

  

Agnieszka Trojanowska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków - 

wprowadzenie. 

 

1) Wioletta Krewniak, Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska – omówiła sprawozdanie  

z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 

 

Nie było pytań. 

 

      2) Piotr Spyra, Dyrektor Wydziału Infrastruktury -  omówił sprawozdanie  z wykonania 

budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 



Nie było pytań. 

 

3) Grzegorz Bystry, Dyrektor Wydziału Komunikacji - omówił sprawozdanie  z wykonania 

budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 

 

Nie było pytań. 

 

4) Karolina Kucharska, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji - omówiła sprawozdanie  

z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 

 

Nie było pytań. 

 

5) Maciej Buczkowski, Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta - omówił sprawozdanie   

z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 

 

Nie było pytań. 

 

6) Tomasz Filipowicz, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich - omówił sprawozdanie   

z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie działania komisji. 

 

Waldemar Jaroszewicz - członek Komisji – poprosił o ponowne podanie kwoty za 

roznoszenie decyzji podatkowych. 

 

Tomasz Filipowicz, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich – odpowiedział, że było to 

828 tysięcy złotych. 

 

Nie było więcej pytań. 

 

7) Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 

omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie 

działania komisji. 

  

Nie było pytań. 

 

8) Andrzej Czeran, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. Operacyjnych 

– omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2021 w zakresie  

działania komisji. 

 

Nie było pytań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przystąpiono do głosowania  

 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - Wstrzymał się 

4. Romuald Plewa - - Wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez: 

 

1) Agnieszkę Trojanowską, Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, 

2) Wiolettę Krewniak, Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska, 

3) Piotra Spyrę - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 

4) Grzegorza Bystrego, Dyrektora Wydziału Komunikacji, 

5) Karolinę Kucharską, Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, 

6) Macieja Buczkowskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Prezydenta, 

7) Tomasza Filipowicza, Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich; 

8) Joannę Pińską, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

9) Andrzeja Czerana, Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku 

– 3 głosami „za”  i 2 głosami wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia Nr 43-7/127-16/2022. 

 

PUNKT 3 

Informacja na temat rozwoju monitoringu wizyjnego w Gdańsku. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

poinformowała, że na 2022 rok miasto dysponuje budżetem 1 345 000 zł. W tej chwili są 

plany rozbudowy sieci monitoringu w dzielnicach Aniołki, Przymorze, Strzyża, Śródmieście 

Wrzeszcz Dolny i Wzgórze Mickiewicza. Przetarg na tą inwestycję został już przekazany do 

Biura Zamówień Publicznych, trwają prace nad jego końcowym etapem. Trwają również 

prace nad zakupem nowego systemu zarządzania sygnałem wizyjnym, ponieważ obecny nie 

do końca spełnia wymagania jeśli chodzi o nowoczesne kamery.  W roku 2020 zostało 

wymienionych 32 kamery obrotowe i 5 kamer stałopozycyjnych, położone również nowe 

światłowody. Zbudowano również kamerę jednoobrotową w dzielnicy Osowa.  

 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał, gdzie dokładnie w Osowej została zamontowana 

kamera.  

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedział, że kamera została zamontowana na skrzyżowaniu ulic Marsa i Wodnika. na 

elewacji szkoły. 

 



Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy jest to kamera obsługiwana przez monitoring 

szkolny. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedział, że nie, ponieważ jest tylko wykorzystywane zasilanie ze szkoły, natomiast 

sygnał jest przekierowany na komisariat Policji.  

 

Romuald Plewa, członek Komisji – spytał co się dzieje z kamerą we Wrzeszczu Górnym, 

która patrzy w ulicę Jesionową. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedział, że jest to kamera usytuowana na Wysepce i ona jak najbardziej funkcjonuje. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – dopytał jeszcze czy są planowane jeszcze montaże 

kamer we Wrzeszczu. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedział, że na razie jest przewidywane zamontowanie kamer na ul. Kościuszki. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

dodała, że będzie to sfinansowane z budżetu obywatelskiego. Być może jeżeli z punktu 

widzenia policji i straży miejskiej pojawią się inne ważne miejsca, to również Miasto postara 

się wziąć to pod uwagę. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – przypomniał, że kiedyś zgłaszał dwa przejścia od kolejki 

elektrycznej przez tory tramwajowe i drugi od strony Dmowskiego. Jest tam duży ruch 

pieszych. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

powiedziała, że zwróci się do policji o analizę pod kątem ilości wypadków. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – dodał, że 

temat ten jest mu znany. Poinformował, że w tej lokalizacji są dwie kamery, jednak nie są one 

w stanie objąć wszystkiego.  

 

Romuald Plewa, członek Komisji – przypomniał, że był tam również wypadek śmiertelny  

i prosi o informację jak to zostanie rozwiązane. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zgodził 

się z radnym, że rzeczywiście w jednym miejscu nie ma kamery. 

 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – zwrócił się z pytaniem o możliwość montażu 

kamery na placu zabaw przy ul. Na Zaspę. Temat ten był zgłaszany przez Radę Dzielnicy gdyż 

plac ten jest często niszczony. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –  

Powiedział, że odbyło się spotkanie w sprawie tej lokalizacji. Ustalono, że jako obiekt podlega 

ona pod Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 



 

Przemysław Ryś, członek Komisji – spytał gdzie na Przymorzu będą instalowane kamery. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedział, że będzie to jedna kamera przy pętlo autobusowej przy ul. Droszyńskiego. 

 

Przemysław Ryś, członek Komisji – spytał jeszcze ile jest kamer w Parku Reagana. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

Odpowiedział, że nie licząc Pasa Nadmorskiego w samym parku są dwie kamery. Park 

Reagana jest ujęciem wody i jakakolwiek rozbudowa jest bardzo problematyczna. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

dodała, że właśnie z tego powodu tak trudne było zainstalowanie kamery w pobliżu pomnika 

Reagana i Papieża Jana Pawła II.  

 

Przemysław Ryś, członek Komisji – stwierdził, że chociaż przy wejściach na plaże dobrze 

byłoby zamontować kamery. Ale oczywiście rozumie, że koszty zależą od tego czy w danym 

terenie jest odpowiednia infrastruktura. 

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

potwierdził, że każda lokalizacja podlega indywidualnej wycenie. 

 

Romuald Plewa, członek Komisji – stwierdził, że dzięki zainstalowaniu kamery przy 

pomniku R. Reagana nie ma nowych zdarzeń. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –dodała, 

że ochlapanie pomnika farbą było już po zainstalowaniu kamery.  

 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – spytał czy technologia WIFI jest wykorzystywana 

w monitoringu wizyjnym. 

 

Joanna Pińska, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

odpowiedziała, że ta technologia jest wykorzystywana wtedy gdy kamera jest ustawiona na 

jeden obraz.  

 

Wojciech Przyborowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

powiedział, że tak czy inaczej kamera musi być zasilana przez kabel. 

 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – podziękował za przedstawienie tematu. 

Przeszedł do następnego tematu. 

 

 

 

 

 



PUNKT 4 

Omówienie tematu hałasów w Śródmieściu Gdańska. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – poinformował, że był na spotkaniu  

z mieszkańcami Śródmieścia, w którym uczestniczyli przedstawiciele komisji alkoholowej, 

Policji, Straży Miejskiej. Pojawiły się postulaty aby wprowadzić nocne patrole Straży Miejskiej, 

jednak nie jest to prosta sprawa. Poprosił o zabranie głosu w tej sprawie p. Andrzeja Czerana, 

Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. Operacyjnych. 

Andrzej Czeran, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. Operacyjnych – 

powiedział, że w nocy Straż Miejska ma bardzo ograniczony zakres działania. W związku 

z faktem, że patrole Straży Miejskiej są bardziej potrzebni w dzień, wydaje się niezasadnym 

tworzenie patroli nocnych, lepiej jest przedłużyć patrole do godziny 22-23. Dodatkowo 

doszedł problem kadrowy, w porównaniu do zeszłego roku do dyspozycji jest 25 

funkcjonariuszy mniej.  

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – dodał, że była również wystosowana prośba 

do Policji o dodatkowe patrole w godzinach nocnych. Okazało się, że jest problem ponieważ 

Policja nie dysponuje wystarczającą liczbą pojazdów. Temat został oczywiście omówiony pod 

kątem podjętych uchwał, dotyczących sprzedaży alkoholu po 23 do 6 rano jak również temat 

hałasów w godzinach od 22 – 6. Powinno to choć w pewnym stopniu poprawić sytuację. Za 

jakiś czas trzeba będzie zrobić analizę. Warto też zwrócić się do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, żeby sprawdził czy te lokale mają prawo funkcjonować w bliskim 

sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Przyznał, że jest rzeczywiście duży problem ale trzeba 

wypracować jakiś kompromis, żeby zarówno mieszkańcy byli w miarę usatysfakcjonowani, 

ale również żeby całkowicie nie paraliżować życia nocnego w mieście. 

Przemysław Ryś, członek Komisji – dodał, że jego zdaniem dużo pomoże zakaz sprzedaży 

alkoholu po godzinie 23. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – zgodził się z przedmówcą. Dodał, że trzeba też 

apelować do właścicieli lokali, ale ich stanowisko jest takie, że są odpowiedzialni za gości 

dopóki są w lokalu. 

Romuald Plewa, członek Komisji – przypomniał, że miała być przesłana do radnych 

informacja odnośnie sklepów, które sprzedają alkohol. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – powiedział, że można jedynie uzyskać 

informacje z Policji, które sklepy nie przestrzegają przepisów i gdzie są zgłoszenia.  

Romuald Plewa, członek Komisji – zgodził się z tym. Dodał, że powinno być więcej 

patroli Policji w rejonie Śródmieścia. 

Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji – zaproponował, żeby jako Komisja wystosować 

do Komendanta Miejskiego pismo z prośbą o więcej patroli. Spytał radnych co sądzą o tym 

rozwiązaniu. Wszyscy zaakceptowali. Zaproponował, że może kiedyś zaprosić na posiedzenie 

przedstawicieli komisji alkoholowej. Poinformował również o wpływie korespondencji: opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o skreśleniu 

z listy ławników.  

 

 



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. 16:45 
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