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PROTOKÓŁ NR  47-10/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 23 czerwca 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 47 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, stanowi załącznik nr 

3 do protokołu.  Poinformował, że na prośbę Dyrektora Łukasza Kłosa proponuje jako 

pierwszy rozpatrzyć druk 1328 jako po 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
1. Opiniowanie projektów  uchwał RMG 

 

1.1  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu - druk 1328; 

 

Referuje:    Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

1.2 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok  

   - druk 1329; 

                    

     Referuje:   Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                       Miasta i Podatków 

 

1.3 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska - druk 1330; 

 



                    Referuje:       Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                     Miasta i Podatków 

 

1.4  projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania 

– druk 1299; 

  

Referuje:         Marcin Hrynkiewicz – p.o. Kierownika Referatu  

                                   Badań i Analiz Społeczno – Gospodarczych,  

                                   Wydział Polityki   Gospodarczej. 

 

1.5  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska 

– druk 1303; 

 

Referuje:   Cezary Śpiewak – Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych  

                           Koalicji Obywatelskiej. 

 

2. Informacja o działalności  Referatu Ekologicznego oraz Referatu ds. Zwierząt  w Straży 

Miejskiej w Gdańsku. 

 

Referuje:         Agnieszka Grabowska Zastępca Komendanta  

                                   Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 

3. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 1 

Punkt 1.1 

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu  

- druk 1328; 

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

30 czerwca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Łukasz Kłos - Zastępca 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

Przemysław Ryś, członek Komisji – upewnił się, gdzie dokładnie będzie zlokalizowany handel 

przy ul. Gościnnej. Spytał też jak to będzie wyglądało, czy będzie to handel z pojazdów. 



Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że w 

regulaminie jest określone, że dopuszczony jest handel ze stoisk, pojazdów czy skrzynek. 

 

Przemysław Ryś, członek Komisji – stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł.  

W dzielnicach odbywa się coraz więcej tzw. Pchlich targów i społeczność tego oczekuje. Jednak 

dodał, że w tym konkretnym miejscu nie ma placu i nie wiadomo czy będzie to dobre miejsce. 

 

Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedział, że jest 

to na razie pilotaż i z pewnością w przyszłości rynek ten będzie przeniesiony. 

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – spytał, czy nie będzie to kolidowało z ładem 

dzielnicy, miejscami do parkowania. 

Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

nie będzie to kolidowało, ponieważ Miasto zadba, żeby było tam czysto. Poza tym Rada 

Dzielnicy poparła ten projekt. 

Karol Ważny, członek Komisji – zwrócił się z pytaniem dotyczącym generalnie inicjatyw 

rynkowych, nie tylko na Oruni ale również w innych dzielnicach. Czy są dalsze ustalenia w tym 

zakresie. 

Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

ustalono, że tym tematem będzie się zajmował Referat Handlu, w którym obecnie trwa 

konkurs na stanowisko nowego Kierownika. Będzie również realizowana współpraca  

z Inicjatywą Miasto, będą prowadzone prace związane z poprawą jakości i ucywilizowaniem 

jeśli chodzi o rynek we Wrzeszczu. 

Karol Ważny, członek Komisji – zasugerował, że może byłby to temat dla Rad działalności 

Pożytku Publicznego. W Osowej czy w Oliwie takie oddolne inicjatywy miały często miejsce. 

Nie zawsze organizacje pozarządowe się tym zajmowały ale jednak dodatkowy budżet mógłby 

pomóc w realizacji. 

Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – wyraził opinię, że nie zawsze głównym problemem 

są pieniądze. Czasem chodzi o jakąś inicjatywę obywatelską, która doprowadzałaby do 

powstania jakiegoś rynku czy targu i do dbania w długim okresie czasu. Zaproponował, żeby 

może w każdej Radzie Dzielnicy powołać pełnomocnika ds. lokalnego handlu. Tacy 

pełnomocnicy mogliby się spotkać, wzajemnie ze sobą dyskutować, uczyć się od siebie. 

Karol Ważny, członek Komisji – zgodził się z przedmówcą, że powstanie takich rynków jest 

często zależne od czyjejś inicjatywy. Dodał, jednak, że jakakolwiek kwota mogłaby pomóc  

w zorganizowaniu takich targów i oczywiście temat jest do dalszej dyskusji. 

Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – wracając do tematu targu przy ul. Gościnnej 

stwierdził, że oczywiście popiera ten projekt. 

Waldemar Jaroszewicz, członek Komisji – również poparł ten projekt. Powiedział, że bywając 

w Rzymie widział również takie rozwiązania. Na małych placach były zorganizowane takie 

miejsca do handlu. Był tam utrzymywany porządek i ład. Było to z pożytkiem dla wszystkich. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – powiedział, że również popiera tą inicjatywę, 

również widział, m.in. w Brukseli takie miejsca i jest bardzo ciekawe rozwiązanie. 

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 Łukasz Kłosa - Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 46-10/132-21/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.173.2022. 

 

Punkt 1.2 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2022 rok - druk 1329; 

 

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

30 czerwca 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 za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską – 

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 46-10/128-17/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.174.2022. 

 

Punkt 1.3 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk 1330; 

 

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

30 czerwca 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 – 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 46-10/129-18/2022znajduje się przy sprawie BRMG.0006.175.2022. 

 

Punkt 1.4 

projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania  

– druk 1299; 

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

30 czerwca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Żaneta Kucharska, 

Wydział Polityki Gospodarczej, Referat Badań i Analiz Społeczno – Gospodarczych.  

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - przeciw - 

4. Romuald Plewa - przeciw - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Żanetę Kucharską, Wydział 

Polityki Gospodarczej – 4 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 46-10/130-19/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.144.2022. 

 

Punkt 1.5 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska  

– druk 1303; 

 



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

30 czerwca 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Karol Ważny, Klub 

Radnych Koalicji Obywatelskiej. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – dodał, że te kwestie były już wielokrotnie 

dyskutowane, szczególne emocje wzbudzały sprawy granic dzielnic. 

Romuald Plewa, członek Komisji – spytał, odnośnie diet dla członków zarządów i członków 

rad. Przypomniał, że wcześniej postulował żeby w radach 21 osobowych było 2 członków 

objętych finansowaniem a w radach 15 osobowych 1 osoba.  

Karol Ważny, członek Komisji – odpowiedział, że temat ten był poruszany na komisji ds. 

Reformy Rad Dzielnic i jest to w planie pracy tej komisji na ten rok. Jest to oczywiście zależne 

od sytuacji finansowej Miasta. Zadeklarował, że oczywiście można jeszcze dyskutować na ten 

temat na komisji doraźnej. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – przypomniał, że w zmianach, które poszły do 

Prezesa Rady Ministrów nie było napisane szczegółowo, kto ma dostać te podwyżki. 

Romuald Plewa, członek Komisji – zgodził się z tym, ale powiedział, że musi to być 

uporządkowane, żeby było sprawiedliwie dla wszystkich. 

Karol Ważny, członek Komisji – zaproponował, żeby na następne posiedzenie komisji 

doraźnej zaprosić Panią Skarbnik i wszystkich radnych Miasta, szefów klubów. 

Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – stwierdził, że według niego i wielu osób powinno 

się minimalizować koszty związane z wynagrodzeniem dla członków zarządów dzielnic. 

Dodał, że decyzja w tej sprawie nie jest wcale oczywista. 

Karol Ważny, członek Komisji – przypomniał, że w zasadzie komisja w tym zakresie już 

zapadła i był negatywna. Dodał, że zgadza się z radnym Plewą ale uważa, że są rady w 

których nie byłoby wskazane podnoszenie wynagrodzeń. Obiecał jednak, że może podjąć 

jeszcze jedną próbę dyskusji. 

Romuald Plewa, członek Komisji – odpowiedział, że rozumie to, nawet częściowo był 

przeciwny podnoszeniu tych wynagrodzeń poprzednio. 

 Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – zaapelował, żeby jednak rozmawiać na ten 

temat na komisji ds. Reformy Rad Dzielnic. 

Romuald Plewa, członek Komisji – stwierdził, że dociera do niego wiele sugestii z rad 

dzielnic w tej sprawie. Dodał, że w różnych radach różnie to wygląda, w jednych radach 

najwięcej pracuje tylko Przewodniczący Zarządu a w innych zaangażowanych jest więcej 

osób z Zarządu i powinno to być uregulowane. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – zaapelował żeby wrócić do omawianej sprawy 

druku 1303. Przypomniał, że wpłynęło pismo od Premiera RP mówiące o tym, że przedłożony 

projekt uchwały można uznać za uzgodniony z Prezesem Rady Ministrów. 

Karol Ważny, członek Komisji – dodał, że wszystkie te zmiany wchodzą w życie od nowej 

kadencji dlatego powinno się to uchwalić jak najszybciej żeby rady dzielnic miały czas na 

zapoznanie się.  



Romuald Plewa, członek Komisji – spytał czy wiadomo coś odnośnie uporządkowania 

szczegółów np. dotyczących spraw, kiedy granica przebiega w różnych dzielnicach. 

Andrzej Stelmasiewicz, członek Komisji – przypomniał, że dzisiejsza rozmowa dotyczy 

zasad ogólnych a nie szczegółów. 

Karol Ważny, członek Komisji – dodał, że na Komisji doraźnej można będzie ten temat 

włączyć do porządku obrad np. we wrześniu. Można będzie zaprosić do dyskusji Wydział 

Geodezji, ale przede wszystkim radnych dzielnic, którzy mają wiedzę w tym temacie.  

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Karola Ważnego, Klub 

Radnych Koalicji Obywatelskiej – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 46-10/131-20/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.148.2022. 

 

PUNKT 2 

Informacja o działalności  Referatu Ekologicznego oraz Referatu ds. Zwierząt  w Straży 

Miejskiej w Gdańsku 

Agnieszka Grabowska, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku - 

Przedstawiła temat w oparciu prezentację. Prezentacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – powiedział, że są to już wszystkie tematy  

w dzisiejszym porządku. Korespondencja, która wpłynęła od Rady Dzielnicy Orunia 

o podjęciu uchwały dot. Czerwonego Mostu nie jest w zakresie działania komisji. 

Przypomniał, że następna komisji będzie w sierpniu. Dodał, że będzie chciał wrócić do 

tematu ograniczenia handlu alkoholem w godzinach nocnych i zakłócania ciszy nocnej. 

Romuald Plewa, członek Komisji – zasugerował, żeby wrócić też do tematu związanego 

z tunelem pod Martwą Wisłą.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – zgodził się z tym, zaproponował aby zrobić 

posiedzenie wyjazdowe. Poinformował o wyczerpaniu tematów. Podziękował za udział 

wszystkim obecnym 

 

 

 



 

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. 17:00. 

 

               Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

 

                                                                                       /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


