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PROTOKÓŁ NR XLIV/2022 

z XLIV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,  

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 roku  

w trybie zdalnym 

 

Początek obrad godz. 900 

W sesji na 34 udział wzięło 34  

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

PUNKT 1 

SPRAWY REGULAMINOWE 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Otworzyła obrady XLIV sesji Rady Miasta Gdańska. Powitała prezydenta Gdańska, radnych 
i wszystkich zgromadzonych, którzy biorą udział w dzisiejszej zdalnej sesji. Poinformowała 
o zasadach głosowań oraz sprawach organizacyjnych. Sprawdziła kworum.Złożyła życzenia 
urodzinowe radnemu Krystianowi Kłosowi. 
 

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozwiązania Rady Dzielnicy Stogi (druk 1174);   
 

 
                                                                               Za                          27 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się       4 

                                                                                                                                                                                   

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt  4,  ppkt  19 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na Dyrektora Pałacu Młodzieży  
w Gdańsku (druk 1175);  
 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się       1 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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Będzie pkt  4,  ppkt  20 

 
Wpłynęło oświadczenie Klubów Radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska  
w związku z realizacją przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. i sprzedaży 
części majątku Grupy LOTOS S.A.;  
 

                                                                               Za                          21 
                                                                                              Przeciw                   8 
                                                                                              Wstrzymało się       2 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt,  4A 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Wniosek formalny. O zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku 
druk 1156 z autopoprawką. Radny wniosek uzasadnił tym, iż w dniu wczorajszym podczas 
komisji zagospodarowania przestrzennego kiedy był omawiany ten punkt. Prezydent Piotr 
Grzelak zaznaczył, że omawianie tego punktu bądź zdjęcie tego punku z porządku obrad 
komisji bądź obrad sejmu, będzie możliwe tylko w przypadku jeśli konserwator wojewódzki 
wstrzyma uzgodnienie tego planu. Na komisji otrzymaliśmy tylko pismo dotyczące 
wszczęcia postepowania w sprawie tego planu. Natomiast w dniu dzisiejszym już jest 
wiadomo, że w dniu wczorajszym do urzędu miasta dotarło pismo w sprawie wstrzymania 
uzgodnienia dotyczącego tego planu. Więc radny uważa, iż dyskusja i głosowanie nad tym 
projektem jest dziś niezasadne. 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca odniosła się do wypowiedzi radnego Majewskiego z zapytaniem  
czy dobrze rozumie jego wypowiedź odnośnie druku 1156. 
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Mieszkalnictwa 
Prezydent powiedział, że w dniu wczorajszym podczas zebrania Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego dotyczącej tego planu została przedstawiona informacja, że otrzymaliśmy 
pismo jako Biuro Rozwoju Gdańska o wszczęciu postępowania w związku z nowymi 
dowodami w sprawie tego planu. Samo wszczęcie nie powoduje, że taki plan powinien 
zostać wycofany. Natomiast brak uzgodnienia oczywiście tak. Do tej pory nie ma informacji, 
że takie pismo o wycofaniu  wpłynęło. Prezydent zaproponowała aby ten plan przesunęli na 
koniec planu i zweryfikujemy tą informację i prosi radnego Majewskiego o kontakt 
telefoniczny skąd ma taką informację, że  takie pismo o cofnięciu uzgodnień wpłynęło. 
Prezydent takiej informacji nie ma kontaktował się również z panią dyrektor Edyta Damszel 
– Turek i do godziny 9 tej takie pismo nie wpłynęło. Powiedział, że zostanie to sprawdzone 
i zweryfikowane.  
 
ROMUALD PLEWA- Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Odniósł się do tej samej sprawy i powiedział, że ma kopię pisma złożonego w dniu 
wczorajszym z pieczątka urzędu miejskiego z datą 26 stycznia, gdzie potwierdza się 
przyjęcie pisma o, którym jest mowa.  
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PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Mieszkalnictwa 
Prezydent poprosił o kopię tego pisma i prosi o przesłanie na adres mailowy. Ze względu na 
brak formalnego uzgodnienia konserwatora zabytków nie można dalej procedować tego 
projektu druku i to jest rzecz oczywista. Prezydent powiedział, że jest to mocno zaskakujące 
bo w oparciu na fałszywe dowody konserwator zabytków wycofuje uzgodnienia i taką 
decyzję uważamy za skandaliczną bo w oparciu o kłamstwo takie uzgodnienie jest 
wycofywane. 
 
ROMUALD PLEWA- Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Zwrócił się do prezydenta, że bez odczytania pisma zarzuca panu Szokowi kłamstwo. Prosi 
o przeczytanie pisma a następnie komentować. 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Chciałaby uporządkować te wypowiedzi ponieważ nie jest to w tej chwili moment na 
dyskusję. Zaproponowała o zdjęcie punktu z porządku obrad. Jednocześnie jest też 
informacja od prezydenta, że po zapoznaniu się z pismem sam wycofa ten plan. 
Przewodnicząca proponuje zatem aby dalej kontynuować sesję zgodnie z porządkiem 
obrad. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ- Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent chciałaby poinformować i potwierdzić słowa prezydenta oraz poprosiła kancelarię  
czy cokolwiek wpłynęło. Powiedziała, że jeśli takie pismo wpłynie i zapoznamy się z jego 
treścią w odpowiednim punkcie w dyskusji przedstawimy to pismo. Powiedziała, że 
zadziwiająca jest praktyka, że radni wcześniej otrzymują takie pismo niż organ 
zainteresowany. 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Ponowiła apel, żeby trzymać się porządku obrad. Jest złożony formalny wniosek o zdjęcie 
tego projektu z porządku obrad i będzie głosowanie zgodnie z regulaminem. Zaproponowała, 
żeby nie był głosowany w tej chwili tylko przed samym punktem pkt 4, ppkt 2. Przed dyskusją. 
 
PRZEMYSŁAW MAJEWSKI – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Powiedział, że przychyla się do propozycji pani przewodniczącej.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, ze zatem kontynuujemy spotkanie zgodnie z porządkiem obrad. 
Poinformowała o autopoprawkach, które wpłynęły do projektów.  
 
Wpłynęły autopoprawki: 

- (druk 1156) – pkt 4, ppkt 2 

- (druk 1171) – pkt 4, ppkt 18 
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PUNKT 2 

KOMUNIKATY 

 

- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, 

- Komisje Rady Miasta Gdańska, 

- Prezydent Miasta Gdańska. 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ- Prezydent Miasta Gdańska 
Powitała wszystkich zgromadzonych. Powiedziała, że w dniu dzisiejszym odbywa się również 
posiedzenie Plenarne Europejskiego Komitetu Regionów. Odbywa się fizycznie w Brukseli lecz 
aktualnie posiedzenia odbywają się zdalnie. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym o godzinie 
12 zostanie wręczona po raz pierwszy w historii nagroda im. Pawła Adamowicza. Nagroda, 
która została ustanowiona wspólnie przez miasto Gdańsk, przez komitet regionów, przez 
organizację Ajkorn. Jest to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się wspieraniem 
wolności, demokracji i wartości i przede wszystkim w tworzeniu artystycznym, tworzeniu 
literatury. Prezydent w dalszej wypowiedzi odniosła się do prezentacji dotyczącej bieżącej 
informacji o życiu Gdańska. Odniosła się do postaci Henriette Reker burmistrz Kolonii, która 
jest pierwszą laureatką nagrody im. Pawła Adamowicz. A nagrodę otrzyma za odwagę  
i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości. W dalszej wypowiedzi prezydent 
poruszyła temat 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent wymieniła kilka 
licytacji do, których ogromnie zachęca między innymi  koszulka po finale Ligi Europy na Polsat 
Plus Arena Gdańsk z podpisami zawodników Villarreal CF. Dzień z prezydent Gdańska, indeks 
na studia podyplomowe MBA. Prezydent zachęciła aby brać aktywny udział we wspieraniu tej 
pięknej inicjatywy. Następnie w dalszej wypowiedzi poruszyła temat gdańskiego programu 
wspierania prokreacji. W kolejnej wypowiedzi powiedziała o akcji nie jesteśmy obojętni, 
pomagamy, ratujemy życie. Opowiedziała o osobach, które zasłużyły na godne wyróżnienie. 
Prezydent w dalszej wypowiedzi odniosła się  do mobilnego wsparcia autobusu S.O.S. gdzie 
w grudniu z tego wsparcia skorzystało 45 osób dziennie. Powiedziała, że autobus ten będzie 
jeździł po ulicach Gdańska do końca marca. Poruszyła temat wycinki drzew na plaży  
w Jelitkowie. Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Działki na, których rosły drzewa należą do Skarbu Państwa. Prezydent 
podziękowała mieszkańcom za hojność. Na jarmarku bożonarodzeniowym zebrano ponad 55 
tysięcy złotych. Kwota ta wesprze podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. W dalszej prezentacji 
była mowa o lokalach na start. Na dolnym Mieście przy ul. Kurzej zostały oddane do użytku 14 
lokali. Jest to trzecia w tym rejonie inwestycja zrealizowana w ramach „Lokale na start,  
z dopłatą do czynszu”. Następnie odniosła się do Polskiego Ładu to przeznaczonych jest 20 
mld złotych dla całego kraju. Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska stanowią 1,7% wszystkich 
mieszkańców Polski co powinno przynieść 300 mln złotych dla naszego miasta. Prezydent 
przekazała informację, że wzdłuż ulicy Armii Krajowej i al. Adamowicza zwiększono prędkość 
tramwajów na tych trasach. Gdzie czas przejazdu na tych trasach skrócił się o 22%. 
Poinformowała o inwestycjach, które w 2021 roku zostały zakończone. Wymieniła tu wiadukt 
na Biskupiej Górce, nowe tramwaje, nowa siedziba Muzeum Bursztynu, nowe przystanie 
jachtowe, trasa rowerowa z Przegaliny do Świbna, otwarcie Nomus i zrewitalizowanie Domu 
Zdrojowego w Brzeźnie. Wspomniała również o Ratuszu Oruńskim oraz zaprosiła na dni 
otwarte 7-11.02. Prezydent przypomniała, że rok 2022 to Gdańsk został Europejską Stolicą 
Wolontariatu. Następnie odniosła się do Gdańskiej kapsuły Czasu na górze Gradowej w, której 
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przedmioty, gadżety, grafiki okolicznościowe, publikacje zdjęcia z lat 2019 - 2021 zostały 
zabezpieczone dla potomnych. W kolejnej wypowiedzi odniosła się do ferii zimowych i oferty 
jakie szkoły podstawowe przygotowały dla dzieci. Kolejnym tematem do jakiego nawiązała pani 
prezydent jest szpital tymczasowy w Amber Expo, który wznowił swoją działalność od 19 
stycznia. Jest to wsparcie dla pacjentów covidowych. Obecnie przebywa w tym szpitalu 30 
pacjentów. Prezydent odniosła się również do sytuacji pandemicznej w Gdańsku podając dane 
w liczbach. Kończąc swoją wypowiedź prezydent podziękowała dwóm klubom radnych  
za inicjatywę i chęć zabrania głosów w kwestii grupy Lotos dla gdańszczan jest to temat bardzo 
trudny. Powiedziała, że w tej chwili jesteśmy w końcówce miesiąca i wiele sektorów jest  
w trakcie wypłaty wynagrodzenia. Poinformowała, że miasto Gdańsk wypłaca pensje dla około 
17 tysięcy pracownikom. I wiele osób nie wie jakie wynagrodzenie w tej chwili znajdzie  
na swoim koncie. Powiedziała, że zgodnie z najlepszą dostępna wiedzą, zarówno w połowie 
grudnia i na początku stycznia, pracownicy zajmujący się płacami, kadrami starali się 
przeprowadzać wspólnie szkolenia i udostępnić pełną informację. Na kolejnej sesji wraz z panią 
skarbnik zostanie przedstawiony stan finansów, wpływów, dochodów z podatków jak się 
kształtuje w naszym mieście i jaki ma wpływ na sytuację finansową miasta. Podziękowała  
za spotkanie i życzyła owocnej sesji.  

 

PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Mieszkalnictwa 
Prezydent odniósł się tytułem informacji punktu na sesji, który wywołał na początku sesji 
emocje. Chcieliby z panią dyrektor Edytą Damszel – Turek w miarę możliwości wyjaśnić 
zaistniałą sytuację wszystkim radnym oraz mieszkankom i mieszkańcom Gdańska. Temat 
dotyczy planu zagospodarowania ul. Bałtycka, i Kapliczna w Jelitkowie, który był przez lata 
opracowywany z pomorskim konserwatorem zabytków, przy różnych zmianach 
personalnych. Został ostatecznie uzgodniony przez pomorskiego konserwatora zabytków  
w zeszłym roku. We wtorek 25 stycznia wpłynęła informacja, że pomorski konserwator 
zabytków wznawia z urzędu postępowanie w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania 
przestrzennego rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w Jelitkowie. Podstawa tego wznowienia  
i załącznikiem do tego wznowienia były wizualizacje przygotowane przez pana Tomasza 
Korzeniowskiego opublikowane w telewizji Jacka Kurskiego. Te wizualizacje w sposób 
drastyczny odbiegają od zapisów planów, który miał być państwu dzisiaj na sesji 
przedstawiony. Prezydent poprosił również panią dyrektor o wypowiedź w tej sprawie na 
jakiej podstawie pomorski konserwator zabytków wszczął postępowanie.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Powitała wszystkich uczestników sesji. Odniosła się do wizualizacji, które stanowią 
załączniki do pisma postanowienia jednego i drugiego, które zostały otrzymane od 
pomorskiego konserwatora zabytków. W slajdach pani dyrektor omówiła dwa plany. Projekt, 
który oddaje zgodną rzeczywistość i rzuty budynków według pana Tomasza 
Korzeniowskiego. Powiedziała, że odnieśliśmy się do zapisu planu miejscowego. Natomiast 
te wizualizacje przekłamują. Pani dyrektor szczegółowo omówiła i porównała faktyczne 
plany z rzutami wg Tomasza Korzeniowskiego. I powiedziała, że nie są zgodne z planami 
zagospodarowania miejscowego. Potwierdziła, że wizualizacje przedstawione do pism 
konserwatora nijak się mają się do zapisu planu miejscowego, który został uzgodniony  
w sierpniu przez konserwatora. Dyrektor powiedziała, ze czterech konserwatorów brało 
udział w długotrwałym procesie zmian zapisów tego planu. Przed samą procedura 
przystąpienia czyli przed 2016 były toczone rozmowy z dwoma konserwatorami. W 2013 
roku konserwator dał nam zielone światło dlatego przystąpiliśmy uchwała o zmianie tego 
planu. Następnie rozmawialiśmy z dwoma kolejnymi konserwatorami. Powiedziała 
podsumowując swoją wypowiedź, że ostatni konserwator, który dał nam uzgodnienie było 
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to w sierpniu 2021 pan i był to  Igor Strzok.   
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Mieszkalnictwa 
Prezydent w nawiązaniu do wypowiedzi dyrektor Edyty Damszel –Turek, nakreślił dalszy 
ciąg wydarzeń odnośnie tego projektu. Po emisji programu w TVP ruszyła cała machina. 
Machina oparta o nieprawdziwą dokumentację sporządzoną przez pana Tomasza 
Korzeniowskiego. Prezydent powiedział, że ten plan dla Jelitkowa ważny. Ten plan był 
przygotowywany pod partnerstwo publiczno- prywatne celem stworzenia hotelu, spa, funkcji 
uzdrowiskowych. Natomiast uznaliśmy, że jest to serce Jelitkowa, które powinno pozostać 
w rękach miejskich z rzemiosłem, restauracjami, rękodziełem. Miało to być serce żyjącego 
Jelitkowa. Po to , żeby pozyskać środki na remont tych zabytkowych checzy rybackich. 
Postanowiliśmy wykorzystać potencjał tego terenu i nieruchomości miejskich. Prezydent  
w dalszej wypowiedzi mówił ,że nakłady poniesione na te checze rybackie idą  
w dziesiątki milionów złotych i rzeczywiście potrzebne są na to środki. W dniu dzisiejszym 
odstępując od tego planu i zweryfikowaniu. Ponieważ rzeczywiście wpłynęła informacja  
o cofnięciu przez konserwatora. W związku z czym ten plan nie może być procedowany. 
Jest ogromna stratą dla tego miejsca. Podziękował za wypowiedź. 
 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ- Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent powiedziała, ze nie bez powodu w dzisiejszej prezentacji został przedstawiony 
Dom Zdrojowy. W zeszłym roku szeroko był omawiany zwrotu miasta Gdańska w stronę 
morza, w stronę Stogów. Gdzie przystąpiono do zagospodarowania wejścia na plażę.  
W dniu dzisiejszym został ukończony Dom Zdrojowy. Stara wioska rybacka obok ulicy 
Bałtyckiej jest kolejnym punktem z jednej strony zachowania historycznej zabudowy  
i nadania im nowych funkcji. Służących szerszej społeczności. A w dniu dzisiejszym swoją 
decyzją, wojewódzki konserwator zabytków niestety wpisuje się w proces niszczenia 
substancji historycznej. I to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, stwierdziła prezydent. 
Powiedziała, że będziemy w procesie bo my jako miasto Gdańsk tego w ten sposób nie 
zostawimy. Prezydent stwierdziła, że po reformach wszystkie procedury niestety trwają  
o wiele dłużej Powiedziała, że na tym etapie konserwatorzy przykładają rękę do niszczenia 
historycznej zabudowy. Miasto nie ma wyjścia w związku z wpłynięciem pisma  
i postanowienia, wiec musimy zgodnie z przepisami ten projekt zdjąć z obrad sesji.  
 
 
EMILIA LODZIŃSKA- Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 
Powiedziała, że w dniu wczorajszym podczas komisji trwała długa dyskusja nad tym drukiem. 
Nadmieniła, że jest zbulwersowana w jaki sposób się do teraz odbywa. Jak odbywa się  
ta procedura współpracy z konserwatorem, radna odbiera to tak, że tej współpracy nie ma. 
Pismo zostało zmanipulowane, uzgodnienie cofa w jednej chwili. Prosi o zauważenie jednej 
rzeczy, że ludzie inwestorzy czekają miesiącami latami na uzgodnienia z konserwatorem 
zabytków a tu wystarczyła audycja w TVP, wystarczył jakiś telefon, jakieś pismo i mamy 
podjęcie decyzji. Zadaje sobie pytanie, czy tak ma w tej chwili wyglądać procedura 
planistyczna w mieście Gdańsku. Powiedziała, że  powinniśmy się jak najbardziej od tego 
odcinać. Widzi jeszcze jedno niebezpieczeństwo, że politycy przypisują sobie kompetencje 
konserwatora. Powiedziała, że to jest skrajnie niebezpieczne. Nie mają do tego kompetencji 
oraz nie posiadają wiedzy jak powinno się dbać o tkankę historyczną. I osoby  
te podpowiadają konserwatorowi co powinien zrobić. Radna powiedziała, że wierzy,  
iż konserwator wykaże się odwagą i nie będzie tych głosów słuchał. W dalszej wypowiedzi 
mówiła, że żal jej konserwatora, że został w taki sposób zmanipulowany. Dziwi ją fakt,  
że skoro zostało wypracowane z konserwatorem stanowisko to te plany i decyzje  
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są wypracowane po to aby były jak najlepsze i, żeby ten aspekt historyczny został doceniony.  
Radna powiedziała, że nie sądziła, że dojdzie do tak kuriozalnej sytuacji, że telefon, audycja 
doprowadzi do zmiany wypracowanej decyzji przez konserwatora zabytków. Po wielu latach 
pracy nad tym planem, było wiele dyskusji ale wtedy radni PiS nie zabierali głosu. 
Podkreśliła, że te materiały na, których bazuje konserwator są zmanipulowane. W dniu 
wczorajszym na zebraniu komisji pani dyrektor przedstawiła nam obraz, że na tym materiale 
nie zgadza się nic. Radna wymieniła różnice odbiegające od planu rzeczywistego. 
Powiedziała, że ma nadzieję, że ten incydent jest jednostkowy i więcej do takich sytuacji już 
nie dojdzie. Podziękowała za wystąpienie.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, że druk numer 1156 wraz z autopoprawką  został zdjęty z porządku obrad sesji. 
Zapowiedziała wystąpienie przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej. 
 
 

PUNKT 3 
 

OŚWIADCZENIA KLUBÓW 
 
 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
Powitał zgromadzonych. Odniósł się do bieżącej sytuacji i powiedział, że stała się rzecz 
niebywała. To co uczynił pomorski, wojewódzki konserwator zabytków jest czymś co każe 
sobie postawić pytanie przede wszystkim skąd radni Prawa i Sprawiedliwości mieli 
informację szybciej niż prezydent miasta Gdańska. Który powinien jako organ być pierwszy 
zawiadomiony o cofnięciu tego uzgodnienia. Powiedział, że konserwator w bardzo wiele 
spraw osobiście się angażował i w tym miejscu radny podpisuje się pod słowami 
przewodniczącej Emili Lodzińskiej , która wskazuje, że te uzgodnienia trwały bardzo długo 
i wszyscy mieli nadzieję, iż to jest wynik tego, że konserwator jest w pewien sposób 
pasjonatem nastawionym na to, żeby osobiście a nie poprzez swoich urzędników wiele 
rzeczy trzymać w ręku i dopilnowywać. Ale to co się zadziało czyli cofnięcie uzgodnień  
w, które osobiście był zaangażowany a dzisiaj po audycji w telewizji Jacka Kurskiego należy 
postawić sobie pytanie, czy radni PiS na telefon z pomorskim, wojewódzkim, 
konserwatorem zabytków takich ustaleń dokonują skoro organ, który ustalał czyli prezydent 
dowiaduje się później niż pojedynczy radny Prawa i Sprawiedliwości o decyzji konserwatora. 
Powiedział, że pomorski konserwator zabytków został postawiony w bardzo dziwnym 
politycznym klinczu. Przewodniczący jest przekonany, że to uzgodnienie, które wydał było 
bardzo mocno ukierunkowane, żeby spełnić oczekiwania konserwatora i one zostały 
spełnione. Więc nie rozumie przesłanek konserwatora zrobił to pewnie z pewnych obaw, 
żeby czasem nie być przekierowanym, przekształconym. Przewodniczący w tym miejscu 
odniósł się do Grupy Lotos i przybliżył, podobna sytuację. Uważa, że są to sytuacje 
skandaliczne i należy o nich mówić oraz przekazywać mieszkańcom. Nadmienił również  
o oświadczeniu, które zostało złożone i w dniu dzisiejszym będzie procedowane. 
Przewodniczący powiedział, że chciałby w oświadczeniu klubowym Koalicji Obywatelskiej 
wskazać pozytywne aspekty tego co będzie się działo na sesji Rady Miasta Gdańska. 
Przede wszystkim realizację tych pomysłów związanych  z usługami w pasie nadmorskim 
Pani prezydent przypomniała o tym w swojej wypowiedzi. Wspomniał o konferencji prasowej 
w której była mowa o tym jak Gdańsk otwiera się na morze. Zagospodarowanie terenu  
od Nowego Portu po Jelitkowo. W innych miejscach tak jak np. chcielibyśmy ożywić Stogi. 
Profesor Lorens dba o przygotowanie o jak najlepsze zagospodarowanie tego terenu. 
Radny wymienił tu również Wyspę Sobieszewską  gdzie nie tylko miasta Gdańsk angażuje 
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się ale również   MTG włącza się w te sprawy bardzo mocno. Powiedział ,że staramy  
się patrzeć na cały pas nadmorski i kompleksowo. Jelitkowo ta sprawa, która dziś tak nas 
bulwersuje jest jednym z elementów całego pomysłu na pas nadmorski. Dom Zdrojowy, 
który został niedawno otwarty to jest coś co zostało już zrealizowane. Na finiszu jest proces 
sądowy gdzie walczymy jako miasto Gdańsk o odzyskanie dawnej hali plażowej aby  
w przyszłości  ta hala mogła być odbudowana. Wspomniał o bardzo ważnej uchwale, która 
dziś będzie procedowana czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeźno 
w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w Gdańsku. Plan, który pozwoli nam na budowę 
pływalni dla mieszkańców Brzeźna, Letnicy czy Nowego Portu. Radny przypomniał,  
iż w 2018 roku kilka tysięcy osób, mieszkańcy Brzeźna, Letnicy i Nowego Portu podpisało 
się pod wnioskiem o wybudowanie pływalni. A lokalizacja przy ulicy Krasickiego świetnie 
łączy te trzy dzielnice. To co bardzo ważne, ta działka jest własnością skarbu państwa  
i wystąpiliśmy na początku tej kadencji i podpisali się pod tą petycją radni wszystkich klubów. 
Petycja skierowana była do pana wojewody pomorskiego o przekazanie tej działki pod 
budowę basenu. Wiemy już, że taka zgoda została już wyrażona i ta działka będzie mogła 
posłużyć na budowę basenu. W budżecie na 2022 rok mamy zapewnione środki na budowy 
nowych inwestycji w tym właśnie budowy basenu dla Brzeźna. Radny wrócił do tematu pasa 
nadmorskiego, gdzie nie można zapomnieć o bardzo bulwersującej sprawie. Czyli 
nielegalnej wycince drzew w Jelitkowie. Pani prezydent wspominała o tym w swoim 
wystąpieniu. Uważa, że trzeba jak najszybciej odtworzyć te drzewa i zasadzić nowe w takiej 
samej lub jeszcze większej liczbie. Tak aby ten teren wrócił do takiego samego kształtu jak 
był wcześniej. Jako radni skierowali do pani prezydent interpelację o dokonanie nowych 
nasadzeń. Podziękował za swoją wypowiedź. 
 
KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości 
Powitał wszystkich uczestników sesji. Odniósł się do wypowiedzi poprzednich mówców, 
którzy oglądają prawdopodobnie tylko telewizję holenderskiego właściciela. Zadeklarował, 
że w większości ogląda polską telewizję i polskiego właściciela. W kwestii Jelitkowa i tego 
planu jako klub, warto o tym projekcie rozmawiać, warto znaleźć dobry kompromis, który 
będzie dobry dla tej dzielnicy tego miejsca dla historii dla dziedzictwa kulturowego. 
Powiedział, że nic nie zaszkodzi, żeby na ten temat trochę dłużej porozmawiać. Radny 
przypomniała, ze odeszła od nas pani Danuta Rolke – Poczman, bardzo mądra, piękna, 
wspaniała kobieta. Przez lata współpracy z panią Danutą odbieraliśmy ją jako lampę oliwną, 
której nigdy nie brakowało paliwa. Te kilka słów wspomnienia szacunku i żalu z powodu,  
że odeszła jej się należy. Dalej mówił, ze pamiętajmy o niej gdy patrzymy na Dom Zarazy 
gdy patrzymy na Oliwę. Swoja praca społeczna na to sobie zasłużyła. Powiedział, że jako 
klub nie możemy się zgodzić na ten plan wg projektu. Potrzeba większej debaty  
z mieszkańcami. Odniósł się do porządku sesji i oświadczenia, które przygotował klub 
Platformy Obywatelskiej. Powiedział, że nie można się zgodzić z takimi stwierdzeniami  
w tym oświadczeniu jak węgierski Mol, na który wpływ ma kapitał rosyjski nie ma na  
to żadnych dowodów, Nie można zgodzić się z tym co jest napisane w oświadczeniu,  
że Gdańsk traci bardzo duża firmę. Oraz, ze firma była pracodawca. Radny twierdzi,  
że firma jest pracodawcą. Oraz, że była mecenasem wielu wydarzeń sportowych  
i społecznych. Firma jest mecenasem i tu się nic nie zmieni. Uważa, że to oświadczenie jest 
spisem hipokryzji, swego rodzaju akty polityczny. Podziękował za wystąpienie.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podziękowała radnemu Kazimierzowi Koralewskiemu, ze wspomniał o odejściu pani Danuty 
Rolke – Poczman, którą pożegnaliśmy kilka dni temu, a była sercem Oliwy. Przypomniała  
o ceremonii pogrzebowej, która będzie miała miejsce 28 stycznia.  
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BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Wszystko Dla Gdańska 
Powitała wszystkich uczestników sesji. Zwróciła się do radnego Kazimierza Koralewskiego. 
Powiedziała, że każdy z nas jest człowiekiem wolnym i może oglądać telewizję jaką sobie 
życzy i kierowanie nas do telewizji, która rządzi światem jest lekką niedorzecznością. 
Wracając do telewizji Jacka Kurskiego radna ma wrażenie, żyjemy w takich czasach,  
że nie planiści nie architekci ale właśnie telewizja polska zaczyna rządzić ładem 
przestrzennym. Taki przypadek mieliśmy właśnie w Gdańsku. Przewodnicząca powiedziała, 
że jeden wątek jedna audycja zresztą nieprawdziwa w swoich faktach. To spowodowało taka 
lawinę , że już wczoraj radny Majewski i radny Skiba. Poinformowali, że pan konserwator 
zabytków wycofuje się i zorganizowali wielką konferencję prasową w tej sprawie. A w dniu 
dzisiejszym radny Romuald Plewa udowodnił, że tu w Gdańsku jest wszystko ręcznie 
sterowane. Ponieważ nie prezydent miasta Gdańska nie prezydent odpowiedzialny  
za zagospodarowanie przestrzenne a radny Romuald Plewa, Kazimierz Koralewski, 
Przemysław Majewski wiedzieli już wcześniej, ze ten projekt zostanie zdjęty z sesji rady 
miasta Gdańska. Powiedziała, że to jest sprawa naprawdę karygodna . Następnie odniosła 
się do kwestii dzisiejszej sesji radna chciałaby wspomnieć panią Danutę Rolke –Poczman. 
Powiedziała, że była osobą, która wnosiła życie do Oliwy i nie tylko do Oliwy. Była osoba 
bardzo barwną, była jedna z wielkich dam naszego miasta, zawsze barwnie ubrana  
w pięknym kapeluszu. Zawsze pozytywnie nastawiona do tego co działo się w Gdańsku. 
Przewodnicząca wróciła do tematu szczepień. Apeluje aby wszyscy mieszkańcy się 
szczepili i przestrzegali zasad higieny. Swoje wystąpienie radna zakończyła życząc 
wszystkim zdrowia bo to w tej chwili jest najważniejsze.  
 
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Zrównoważonego 
Rozwoju i Mieszkalnictwa 
Prezydent poprosił o głos w celu sprostowania kilku elementów. Odniósł się do wypowiedzi 
radnego Kazimierza Koralewskiego, który w swojej wypowiedzi odniósł się do sponsoringu,  
kwestii podatkowej, kwestii pracy oraz fuzji Lotosu, odnośnie oświadczenia Platformy 
Obywatelskiej. Prezydent powiedział, że w kwestii podatkowej musi być jasność  
i klarowność Z samodzielnego przedsiębiorstwa spółka Lotos staje się machinerią 
processingową. Charakteryzuje się tym, że w wielkiej korporacji będzie minimalizowany 
zysk w tym przypadku w Lotosie. Oznacza jednoznaczne ograniczenie podatków na rzecz 
województwa pomorskiego ale również na rzecz miasta Gdańska. Następnie odniósł się  
do sponsoringu. W dalszej części wypowiedzi prezydent odniósł się do pracy oraz  
do pracowników Lotosu. Powiedział, że macie Państwo zapewnienie że nie będzie zwolnień 
grupowych ale czy ktoś zadeklarował, że w ogóle tych zwolnień nie będzie. Następnie 
prezydent powiedział, że ówcześni liderzy Platformy Obywatelskiej Mieczysław Strug  
i Paweł Adamowicz zawsze potrafili się przeciwstawić decyzjom rządowym. Zawsze mówili  
o tym, że fuzja Lotosu czy przejęcie Energii będzie z niekorzyścią dla mieszkanek  
i mieszkańców Gdańska i Pomorza. I w dniu dzisiejszym nie  apeluję jako do przedstawicieli 
radnych Prawa i Sprawiedliwości  tylko  do mieszkanek i mieszkańców, przeciwstawcie się 
centralnemu zapleczu bo dzisiaj jest to ostatnia szansa dla Was na honorowe zachowanie 
w tej sytuacji. Tą wypowiedzią prezydent zakończył swoje wystąpienie.  
 
 
KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości 
Ad vocem w trybie sprostowania. Klub PiS poprosił o sprostowanie po doniesieniach 
medialnych, konserwatora zabytków. Zostały uzyskane kopie złożonego dokumentu  
do urzędu miejskiego, pieczątka świadczy o tym, że urząd miejski wydział pierwszy taki 
dokument otrzymał. 
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PUNKT 4 
 
UCHWAŁY 

 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska (druk 1170); 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
                              K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
                              K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
                             K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
                             K. Edukacji – pozytywna 
                            K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna 
                            K. Kultury i Promocji – pozytywna 
                            K. Sportu i Turystyki – pozytywna 

                                  K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 
AGNIESZKA TROJANOWSKA – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        21 
Przeciw                0 
Wstrzymało się  11 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1134/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska 
 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Suchanino - rejon ulic Schuberta i Nowolipie w mieście Gdańsku (druk 1157); 

 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
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Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
PRZEMYSŁAW MAJEWSKI – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Skierował pytanie do pani dyrektor w temacie trwałego zarządu na nieruchomością, która 
będzie we władaniu szkoły. Powiedział, że zgodnie z zasadą o gospodarce 
nieruchomościami w przypadku decyzji właściwego organu czyli prezydent miasta Gdańska. 
Takie oddanie w trwały zarząd może zostać zniesione. W przypadku ewentualnej decyzji 
prezydent miasta Gdańska taki trwały zarząd mógłby być zniesiony. Czy Rada Miasta 
Gdańska nie jest odpowiednim podmiotem. Radny zadał pytanie natury formalnej.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Dyrektor odpowiedziała, ze nie chciałaby tu wchodzić w polemikę gdyż nie są te jej 
kompetencje. Ale zarząd może być zniesiony.  
 
ANNA GOLĘDZINOWSKA – Radna Koalicji Obywatelskiej 
Powiedziała, że to jest plan zlokalizowany dość newralgicznie na granicy trzech dzielnic. 
Dwie z nich wyraziły bardzo duże zainteresowanie przyszłością tego terenu, były zgłaszane 
obawy dotyczące możliwości doinwestowania tego miejsca na bazie decyzji o warunkach 
zabudowy. Ten plan zabezpieczy zieleń, punkty rekreacyjne, retencja. Z punktu widzenia 
lokalnej społeczności są rozwiązaniem pożądanym. W dniu wczorajszym na spotkaniu 
komisji zagospodarowania przestrzennego najwięcej zainteresowania i dyskusji było 
związane z działką rozszerzenia docelowo funkcji szkoły, przekazany w zarząd szkoły. 
Teraźniejszy zapis jest dość elastyczny i umożliwia po latach ewentualna transformację tej 
funkcji. Podziękowała za wypowiedź.  
 
PIOTR DZIK – Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny zapytał jeżeli funkcja rozszerzenia by się nie sprawdziła czy zabudowa i funkcja 
mieszkaniowa będzie dostępna.  
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Dyrektor odpowiedziała, że tak i funkcja mieszkaniowa jak również mieszkaniowo usługowa 
będzie mogła być na tym terenie.  
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        21 
Przeciw                0 
Wstrzymało się  12 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1135/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Suchanino - rejon ulic Schuberta i Nowolipie w mieście Gdańsku 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Brzeżno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku (druk 1158); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

 Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

   Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

 EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
 Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Powiedział, że to jest bardzo dobra wiadomość ponieważ robimy bardzo dobry krok ku termu 
aby w Brzeźnie mógł powstać basen. Dobry pomysł dla mieszkańców nie tylko pobliskich 
dzielnic. Radny mówiąc o tym planie nie zgłasza żadnych uwag. Powiedział, że należy jasno 
zaakcentować udział skarbu państwa w tym przedsięwzięciu, udział wojewody 
pomorskiego. Mamy do czynienia z faktem że zostaje w ramach darowizny przekazana 
działka o powierzchni ponad hektara. Według radnego to jest bardzo dobry przykład,  
że samorząd również Gdańsk jak i polski rząd mogą dobrze współpracować. Radny  
ma nadzieję, że w ciągu 5 lat zgodnie z wytycznymi zarządzeniem wojewody pomorskiego 
uda się pływalnie na tym terenie wybudować. Gdyby jednak tak się  nie stało ma nadzieję, 
że w zarządzeniu będą inne zapisy korygujące. Wszystko teraz w rękach władz miasta. 
Podziękował, będzie głosował za planem dla Brzeźna. 
 
 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
Radny podziękował całemu zespołowi Biura Rozwoju Gdańska, którzy pracowali nad tym 
planem. Plan był bardzo sprawnie przygotowany. Cieszy go, że na tej sesji udaje się go już 
uchwalić. Cieszy również decyzja wojewody pomorskiego. To jest sprawa, która łączy 
wszystkich. Pod petycją mieszkańców podpisali się radni wszystkich klubów. Pan wojewoda 
zdecydował się na przekazanie tej działki. Dziś uchwalamy plan mamy również 
zabezpieczone środki na ten cel w tegorocznym budżecie oraz na przygotowanie planu 
budowlanego. W dalszej wypowiedzi mówił, że jest to przede wszystkim sukces 
mieszkańców, którzy podpisali się pod projektem wybudowania basenu w tych dzielnicach 
w 2018 roku. Podziękował za wystąpienie. 
 
MATEUSZ SKARBEK – Z-ca Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska 
Radny podziękował zespołowi Biura Rozwoju Gdańska za tak sprawnie przygotowany plan. 
Wyraził swoje zadowolenie, że pan wojewoda przychylił się do tego pomysłu i tej koncepcji. 
Podziękował serdecznie mieszkańcom za mobilizacje w zbieraniu podpisów to również 
zdecydowanie pomogło przyśpieszyć mechanizmy. Podziękował serdecznie 
przewodniczącemu Cezaremu Śpiewakowi - Dowbor, ponieważ jego osobiste 
zaangażowanie w pomysł, koncepcje powstania tego basenu były ogromne. Powiedział 
również, że należy przypomnieć, iż Koalicja Obywatelska szła do wyborów z programami 
basenów i ma nadzieję, że uda się ten plan budowy basenu zrealizować. Ma nadzieję,  
że ta realizacja będzie ponad podziałami. Podziękował za wypowiedź.  
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ELŻBIETA STRZELCZYK – Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna również przychyla się do wypowiedzi i również wyraża swoje zadowolenie i chciałaby 
aby taki plan został uchwalony. Podziękowała wojewodzie pomorskiemu za przekazanie 
działki pod ten obiekt. Podkreśliła jako mieszkanka Letnicy, aby  zwrócić większą uwagę  
na tą dzielnicę. Prosi aby przyjrzeć się temu co tu można zrobić aby przestać zabudowywać 
bo jest bardzo duże zagęszczenie w tej chwili. I popracować nad przekazaniem domu, 
otwartego, sąsiedzkiego dla mieszkańców. Podziękowała za wypowiedź. 
 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
 
 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1136/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeżno  

w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi 
rejon ulic  mjr. H. Sucharskiego  i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku  
(druk 1159); 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska  
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1137/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon 

ulic  mjr. H. Sucharskiego  i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku 
 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 

5) 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. (druk 1165); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 
 

IWONA BIERUT- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1138/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoo-
sobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju 

Gospodarczego Spółka z o.o. 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 

6) w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie 
Miasta Gdańska wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecz-
nego "Motława" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 1166); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
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Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 
IWONA BIERUT- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
ELŻBIETA STRZELCZYK – Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Zadała zapytanie do pani dyrektor odnośnie dofinansowań bieżących i przyszłych 
dotyczących tej właśnie inwestycji. 
 
 
IWONA BIERUT- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Powiedziała, że odnośnie dofinansowań to nie jest pierwszy wniosek aczkolwiek w tym roku 
pierwszy. Nadmieniła, że  staramy się wykorzystywać środki wszystkie możliwe jakie  
są dostępne przez Bank Gospodarstwa Krajowego i możemy się poszczycić, że trzy  spółki 
starają się wykorzystać do maksimum środki z dofinansowania skarbu państwa.  
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1139/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o udzielenie Gminie Miasta 
Gdańska wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinan-
sowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Motława" spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

7) 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 (druk 1167); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
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IWONA BIERUT- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
PIOTR DZIK – Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny powiedział, że miał przyjemność wręczenia kluczy do tych mieszkań. Jest pełen 
podziwu i wykonania. Mieszkania są piękne, przestronne, dla osób niepełnosprawnych. 
Pogratulował  prezydentom i pani dyrektor  za te odważne działania. 
 
KAROL RABENDA- Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Prosi panią dyrektor o podanie w procentach ile wynosi dopłata rządowa. 
 
 
IWONA BIERUT- Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
Dyrektor odpowiedziała, że wynosi 68%. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1140/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoo-

sobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gdańsku 
 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie miasta Gdańska (druk 1172); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: pozytywna z uwagą o braku informacji o 
dostępie dla wszystkich mieszkańców gminy do punktów selektywnego zbierania odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 
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Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 

   K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna 
  K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna 
 

OLGA GOITOWSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        32 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   2 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1141/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Gdańska 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

9) 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 nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1173); 

 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: pozytywna 

 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 

    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
   K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna 

 
OLGA GOITOWSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
ELŻBIETA STRZELCZYK – Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna ma pytanie czy jest to tylko do stosowania odnośnie dostosowania do obecnie 
obowiązujących przepisów czy nowej ustawy.  
 
OLGA GOITOWSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dyrektor odpowiedziała, że tak jest, jest mowa tylko o elementach, które wnosiliśmy przy 
ostatniej nowelizacji ustawy i na kanwie tych zmian oraz biorąc pod uwagę zmienne  
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na terenie miasta. Mówimy tu o pojawiających się pojemnikach podziemnych i naszych 
doświadczeniach wynikających z obsługi szczególnie śródmieścia. Stąd takie zmiany w obu 
regulaminach. 
 
PIOTR DZIK – Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny odniósł się do punktów utrzymania czystości i powiedział, że odniósł się do nich 
również na posiedzeniach komisji. Słyszy pozytywne głosy mieszkańców, podziękował 
prezydentowi Piotrowi Grzelakowi za sektor 6, że bardzo sprawnie i bardzo szybko 
wszystkie sprawy zostały załatwione. Co do wywozu i odbioru odpadów. Podziękował pani 
Goitowskiej za prowadzenie tego wydziału. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        31 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   2 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1142/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
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 nieruchomo-

ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 

10)  w sprawie współdziałania z Gminą Pruszcz Gdański w realizacji zadania  
pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku  
i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu" (druk 1169); 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna 
     K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

Za                        34 
Przeciw                0 
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Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XLIV/1143/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie współdziałania z Gminą Pruszcz Gdański w realizacji zadania  

pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku  
i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu" 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

11)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gdańska (druk 1168); 

 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Samorządu i Ładu Publicznego– pozytywna 
    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

 
SYLWIA BETLEJ- P.O Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
PRZEMYSŁAW MAJEWSKI – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny uważa, że te zmiany, które aktualnie zostaną wprowadzane nie są fundamentalne są 
głównie zmiany kosmetyczne. Zwrócił się z zapytanie do sprawy , która niedawno miała 
miejsce, mianowicie kwestia  moderacji projektów , które są wprowadzane do systemu 
Budżetu Obywatelskiego. Aby nie dochodziło do sytuacji w, których mogą zostać 
zamieszczone omyłkowo listy z danymi osobowymi. Zadaje pytanie czy podtrzymuje się czy 
ten sposób wprowadzania czy sposób moderacji dokumentów w systemie Budżetu 
Obywatelskiego będzie zmieniony. I kolejne pytanie radnego to pytanie dotyczące samego 
procesu realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego. W jego ocenie najwięcej emocji  
od mieszkańców budzi czas realizacji oraz brak informacji. Radny widzi tu duże pole  
do poprawy jeśli chodzi o informowanie mieszkańców.  
 
SYLWIA BETLEJ- P.O Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 
Dyrektor odpowiedziała, że jeśli chodzi o system informatyczny to nie jest rzecz, która jest 
regulowana przepisami uchwały stąd nie było tego w prezentacji. Natomiast podtrzymujemy 
za każdym razem po każdej edycji czegoś się dowiadujemy i uczymy. Tym razem zostaną 
wprowadzone jeszcze większe zabezpieczenia jeśli chodzi o kontrolę  co  w systemie 
elektronicznym wnioskodawcy dołączają. Więc tego typu modyfikacje zostaną zrobione.  
W dalszej wypowiedzi dyrektor powiedziała, że jeśli chodzi o sam proces realizacji my jak 
najbardziej pośredniczymy i pracownicy biura uczestniczą w kontaktach z mieszkańcami, 
wnioskodawcami. Uczestniczą w spotkaniach bardzo często zdarzają się również spotkania 
w terenie. Indywidualnie podchodzą do każdego projektu. Powiedziała, że są w stałym 
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kontakcie z jednostkami, które realizują dany projekt. Mają własny system raportowania. 
 
ELŻBIETA STRZELCZYK- Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna powiedziała, że dużo pracy zostało włożone nad dopracowaniem regulaminu, 
natomiast te zmiany dopracowywują tylko niektóre rzeczy. Powiedziała, że głównie 
dostępność dla mieszkańców to jest taka podstawowa rzecz. Jako zespół konsultacyjny 
bardzo dużo pracowaliśmy i zespół pani dyrektor również. Te zmiany wyjdą tylko na korzyść 
dla realizacji projektów. Radna zwróciła uwagę i to jest rzecz, która dla wielu mieszkańców 
jest nie do końca jasna mianowicie to, że koszt projektu też jest w koszcie tego zadania.  
 
SYLWIA BETLEJ- P.O Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 
Dyrektor potwierdziła, że praca całego zespołu konsultacyjnego i przypisy rzeczywiście 
usprawnią tą pracę i rozmowy z wnioskodawcami. Może nie wyglądają na radykalne ale 
bardzo pomagają przy weryfikacji projektu. Powiedziała, że w rozmowach i konsultacjach  
z mieszkańcami będą zwracane uwagi, że na koszt projektu składają się różne elementy.  

ALAN ALEKSANDROWICZ – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Inwestycji 
Prezydent nawiązał do czasu realizacji projektów on wynika z wielu czynników i okoliczności 
szczególnie tam gdzie są tereny zielone trzeba robić inwentaryzację i nadzory przyrodnicze.  

Prezydent powiedziała, że chcieliby również poprawić kontakt z wnioskodawcami. Nowy 
dyrektor rozbudowy miasta Gdańska otrzymała jedno z głównych zadań, usprawnienie 
procesu projektu z Budżetu Obywatelskiego. Będzie również tworzony specjalny zespół 
odpowiedzialny z tworzenie mniejszych projektów będzie to wyodrębniona specjalna 
jednostka do tego typu zadań. Prezydent podsumował, że ta współpraca w najbliższym 
czasie polepszy się.  

BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Klubu Wszystko Dla Gdańska Zwróciła się  
do pani dyrektor podkreśliła, że są to bardzo dobre zmiany doprecyzowania.  
To doprecyzowanie jest bardzo ważne ograniczy nam niepewność. Radna korzystając  
z okazji powiedziała, że są te zmiany, które  zaproponowano są dobre i budżet ruszy  
a realizacje nie będą się przeciągały na kolejne lata. Jako, że budżet jest traktowany 
priorytetowo ma nadzieję, że te inwestycje również będą tak traktowane. Podziękowała  
za wypowiedź. 

ELŻBIETA STRZELCZYK- Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna zaakcentowała, ze jeżeli chodzi o koszty projektów to będzie baza dla mieszkańców, 
którzy będą chcieli składać projekty w budżecie obywatelskim. Jest to bardzo istotne  
aby mieszkańcy wiedzieli jakie koszty mogą być oraz bardzo by zachęciło mieszkańców, 
żeby składali takie wnioski.  Powiedziała, że ważne jest aby mieszkańcy brali udział  
w głosowaniu bo się czują związani z naszym miastem.  

SYLWIA BETLEJ- P.O Dyrektora Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 
Powiedziała, że taka baza z cennikami jest dla mieszkańców przygotowywana i będzie 
dostępna dla mieszkańców. 

Przystąpiono do głosowania 
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Za                        32 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   2 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1144/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo-

łecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gdańska 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 

12)  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcą-
cych, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto 
Gdańsk w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 (druk 1160); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 
MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1145/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk w po-
stępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 

13)  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku  
(druk 1161); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
     K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
 

MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 

 
Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1146/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku  

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu 

 
14)  w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Mistrzostwa Sporto-

wego (druk 1162); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

      Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
                             K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
 

MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
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Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1147/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu 

15)  w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 w Gdańsku z Państwowych Szkół 
Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku (druk 1163); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1148/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 w Gdańsku z Państwowych Szkół Budownic-

twa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu 

16)  w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5  w Gdańsku (druk 1164); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 
 
MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1149/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5  w Gdańsku 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu 

17)  w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście Gdańsku (druk 1171  
+ autopoprawka); 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poinformowała o opiniach komisji. 
 

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społecznej– pozytywna 
    K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

 
MONIKA CHABIOR – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
 
 
Przystąpiono do głosowania 
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Za                        34 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1150/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście Gdańsku 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu 

18)  w sprawie rozwiązania Rady Dzielnicy Stogi (druk 1174); 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 
Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
W swojej wypowiedzi odniósł się do problematycznej sytuacji w dzielnicy Stogi. Radni w tej 
dzielnicy są podzieleni i ta sytuacja wpływa dość mocno na funkcjonowanie tej dzielnicy.  
Co należy przyjąć z dużym zaniepokojeniem. Życzy mieszkańcom Gdańska tej dzielnicy 
aby udało się porozumieć w kwestii podziału środków dla dzielnicy czy przychodzenie na 
sesje rady dzielnicy. Radny ma pewne wątpliwości w kwestii aspektów prawnych, które mają 
dwa wymiary. Radny nie jest przekonany czy Rada Miasta Gdańska  ma możliwości 
rozwiązania tej dzielnicy. Jednocześnie zastanawia się czy nie było by rzeczą zasadną 
przeprowadzenia dyskusji, następnie zmiany w systemie regulacji w jaki sposób Rada 
Miasta Gdańska, inne podmioty powinny mieć możliwość ingerowania w sprawy rad 
dzielnic. Powiedział, że wstrzyma się od głosu, życząc radnym dzielnicy Stogi aby udało im 
się wypracować dobre porozumienie.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Powiedziała, że wydaje się, że właśnie w tym przypadku tej woli współpracy nie było. 
Nie było współpracy ze strony rady dzielnicy. Problem ten , który jest na Stogach jest przez 
nas obserwowany w zasadzie od początku kadencji. Do tego stopnia, że pod koniec 2020 
roku zostały zorganizowane profesjonalne mediacje dla radnych dzielnicy Stogi, które miały 
być próbą zażegnania konfliktu i próbą porozumienia między tymi dwiema grupami radnych. 
Mediacje nie przyniosły żadnego rezultatu. Przez cały ubiegły rok rada dzielnicy Stogi  
w zasadzie nie funkcjonowała. A od dłuższego czasu nie były zwoływane posiedzenia ani 
sesje tej dzielnicy. Środki budżetowe nie zostały podzielone na zadania, które mogłyby 
zostać zrealizowane, zostały przeniesione na kolejny rok. Co było efektem konfliktu, który 
właśnie tam jest. Przewodnicząca powiedziała, że po tak długim czasie i tak wielu próbach  
ścieżka porozumienia została wyczerpana. I w tej chwili nie pozostaje nic innego jak 
rozwiązać radę dzielnicy Stogi i dać temu tematowi nowe życie. Zorganizować nowe wybory 
i niech mieszkańcy wybiorą przedstawicieli radnych dzielnicy.  
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BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Klubu Wszystko Dla Gdańska 
Przewodnicząca podkreśliła, że Radni Miasta Gdańska, maja obowiązek rozwiązać tę radę 
dzielnicy. Ponieważ przez wiele miesięcy nie były zwoływane zebrania przez tę dzielnicę. 
Radna powiedziała, że już w dniu próby zaprzysiężenia tej rady, nie została wpuszczona  
do rady i stała pod drzwiami z częścią radnych a druga część się nie pojawiła. Powiedziała, 
że to jest chyba pierwszy przypadek w całej historii rady miasta, gdzie radnego miasta  
nie wpuszcza się do siedziby rady dzielnicy. W dalszej wypowiedzi radna mówiła,  
że wielokrotnie spotykała się z mieszkańcami dzielnicy poza siedzibą, ponieważ nikt  
nie przychodził tej rady otwierać. Radna powiedziała, że pisała też interpelację po próbach 
rozmowy z radnymi, żeby pani przewodnicząca próbowała prowadzić mediacje. Mediacje 
spełzły na niczym i tu nie ma nadziei na to, że radni dojdą do porozumienia. To wszystko 
odbywa się z niekorzyścią dla mieszkańców tej dzielnicy, którzy nie mogą korzystać  
z przydzielonych dla dzielnicy środków budżetowych. Ponieważ rada się nie zbiera, żeby  
te środki rozdzielić. Pani prezydent jest zobligowana do przeprowadzenia wyborów w ciągu 
90 dni. 
 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Zadał pytanie natury formalnej do przewodniczącego Bogdana Oleszka czy ten projekt 
uchwały jest na tyle umocowany prawnie, że nie będzie stanowił podstawy dla radnych 
dzielnicy aby go w jakikolwiek sposób skarżyć, ponieważ tutaj pojawiały się wątpliwości.  
I czy my jako Rada Miasta Gdańska jesteśmy w stanie wygasić kadencję poszczególnych 
rad dzielnic.  
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Powiedziała, że po uchwaleniu tego projektu uchwały. Kadencja rady dzielnicy Stogi nie jest 
wygaszona. Będzie rozwiązana rada dzielnicy Stogi i po ogłoszeniu wyborów wybrana nowa 
rada dzielnicy Stogi. 
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 
Powiedział, że statut wyraźnie określa, że zebrania rady dzielnicy nie odbyły się i nie były 
zwoływane. Ostatnie spotkanie rady dzielnicy Stogi miało miejsce 26 lutego 2021 roku. 
Następnie była zwoływana 7 kwietnia 2021 roku lecz się nie odbyła. Podsumował,  
że do końca 2021 nie odbyły się żadne spotkania. To wszystko było konsultowane  
z mecenasem, on również potwierdził to co jest wpisane projekcie uchwały. Powołał się  
na paragraf. Tu nie ma innych przesłanek aby tą kwestię w inny sposób rozwiązać.                                                                                   

ROMUALD PLEWA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Odniósł się do wypowiedzi odnośnie przejścia środków budżetowych tej dzielnicy na kolejny 
rok. Z informacji jakie posiada radny te środki z 2021 roku przepadły, natomiast z 2020 roku 
są przeniesione do rezerwy na 2022 rok czyli bieżący i będzie skumulowany. Nowa rada 
dzielnicy będzie mogła dysponować tymi środkami. Radny powiedział, że dziwi  
go, że przewodniczący Bogdan Oleszek w trybie nagłym to wprowadza kiedy od dwóch lat 
dyskutujemy o tej radzie dzielnicy. Mediacje, które przeprowadziła  pani przewodnicząca  
nie doprowadziły do żadnych działań i można było spokojnie ten miesiąc poczekać albo 
miesiąc temu uruchomić ten proces. Prośba radnego aby nie wprowadzać na trzy dni przed 
sesją takich punktów, które dotyczą personalnych spraw i sytuacja w tej radzie dzielnicy jest 
bardzo zaogniona a nie dolewajmy oliwy do ognia.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Przewodnicząca sprostowała wypowiedź radnego, że ta uchwała nie dotyczy spraw 
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personalnych. Powiedziała, ze z wypowiedzi radnego Plewy nawet wynika, żeby ta dzielnicę 
jednak rozwiązać.  
 
ROMUALD PLEWA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Przyznał rację pani przewodniczącej, że rada dzielnicy Stogi nie chce działać i należy  
ją rozwiązać. Natomiast procedura na trzy dni przed sesją okazuje się bardzo pilnym 
tematem, to właśnie zastanawia radnego. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że procedury zostały zachowane. Również po stwierdzeniu przez Komisję 
Samorządu i Ładu Publicznego. Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu stosownej 
uchwały jednogłośnie.  
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 
Powiedział, że radny Romuald Plewa również głosował. Przewodniczący gwoli wyjaśnienia 
jest zdziwiony bo radny Plewa był na jednej i drugiej komisji. Były rozmowy przeprowadzane 
wcześnie na komisji, rozmawiamy bardzo długo już na ten temat. Wtedy były inne przesłanki 
rażące naruszenie. Były przeprowadzone dwa posiedzenia dla upewnienia się. Radny  
nie rozumie zdziwienia radnego Plewy skoro uczestniczył w tych posiedzeniach na, których 
wszystko było dokładnie omawiane. Podkreślił, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.  
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Przewodnicząca uporządkowała i wyjaśniła sedno wypowiedzi radnych.  
 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 
Dodał, że chcieli przeprowadzić tak szybko zmianę, aby nowa rada mogła jak najszybciej 
zacząć działać z korzyścią dla mieszkańców aby można było jak najszybciej rozdysponować 
środki przeznaczone dla tej dzielnicy. 
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ – Radny Wszystko Dla Gdańska 
Wyraził swoje zadowolenie, że w dniu dzisiejszym jest procedowana ta uchwała. Bo ileż 
miesięcy można dyskutować ciągle przenosząc podjęcie decyzji. Kiedy statut wymusza  
na nas podjęcie tej decyzji. Minęły trzy kwartały bez zebrania rady dzielnicy. Rada Miasta 
Gdańska ma obowiązek rozwiązać tę radę. Wspomniał, że w radzie dzielnicy Stogi powinno 
być 15 członków. Jedna z radnych złożyła mandat i dlatego powstała ta patowa sytuacja. 
Gdyby został wygaszony ten mandat i w to miejsce weszła by nowa osoba problemów  
w ogóle by nie było. Radny ma głęboką nadzieję, ze w nowej radzie dzielnicy Stogi  
ta sytuacja się nie powtórzy. Powiedziała, że trzeba jak najszybciej ta decyzje podjąć  
i ogłosić wybory dla dobra mieszkańców.  
 

EMILIA LODZIŃSKA- Radna Koalicji Obywatelskiej  

Powiedziała, że przysłuchując się tej dyskusji, że dwuletnie prace, mediacje 
przeprowadzone przez panią przewodniczącą również nic nie dały. Radna nie widzi podstaw 
aby dalej ciągnąć ten temat. Wierzy i ma nadzieję, że nowi radni wezmą się ostro do pracy 
i będą działać na rzecz lokalnej społeczności i swojej dzielnicy. Dziwi ją jednak stanowisko 
radnego Plewy, że skoro zajmował się w komisji merytorycznie tą sprawą w ten sposób  
się wypowiada. Radna nalega i prosi aby dziś definitywnie zakończyć ten temat. Nawiązała 
dodatkowo do wcześniejszego tematu mianowicie pisma jakie wpłynęło od konserwatora 
zabytków.  
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BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Klubu Wszystko Dla Gdańska 
Nawiązała do wypowiedzi radnej Emili Lodzińskiej, że zgadza się z jej wypowiedzią. 
Powiedziała, że rada w tym składzie nie będzie działała poprawnie mieli bardzo dużo szans 
aby dojść do porozumienia. To jest ten czas na podjęcie tej uchwały.  
 

ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Powiedział, że w wielu punktach w tej sprawie kluby się zgadzają. Natomiast ma nadzieje, 
że przy nowych wyborach będzie taka większość z, którą będzie można pracować i będzie 
potrafiła działać na rzecz Stogów. Ale spójrzmy też jak na przestrzeni miesięcy i lat zmieniał 
się skład. Radni składali rezygnacje a w ich miejsca wchodziły kolejne osoby z listy.  
Nie pozwoliło to mimo to przełamać kryzysu. Radny życzy aby w kolejnych wyborach udało 
się wyłonić takie osoby aby można było normalnie współpracować. Powiedział, że może 
warto by się zastanowić w przypadkach nadzwyczajnych, kiedy rada dzielnicy nie jest  
w stanie środków wykorzystać, aby przenieść to na inny poziom. Podsumowując wypowiedź 
życzy Stogom dobrych rozwiązań.  
 

PIOTR DZIK – Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny odniósł się do kwestii rady dzielnicy Stogi i konfliktu między radnymi, którzy nie mogą 
się porozumieć. Powiedział, że Stogi powinny być traktowane jako kurort i rada miała wielkie 
szanse na wydatkowanie tych środków z budżetu. Skoro nie mogą się porozumieć powinien 
zostać przegłosowany ten wniosek i więcej nie dyskutować na ten temat, podsumował swoją 
wypowiedź.  
 
ROMUALD PLEWA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Ad vocem, wypowiedzi radnej Emili Lodzińskiej, która zmieniła temat, który został  
już wyjaśniony i zdjęty z sesji. Uważa, że jest to w nieodpowiednim czasie. Wracając  
do wypowiedzi związanej z radą dzielnicy Stogi. Radny wnioskował za tym, że już w grudniu 
rada ta mogła zostać rozwiązana, a w trybie dodatkowym została wprowadzona na sesje. 
 
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
Powiedziała, że po konsultacji z mecenasem zgodnie z zapisem, po trzech kwartałach 
można rozwiązać radę. A ten trzeci kwartał zakończył się w grudniu i w związku z tym  
w styczniu taka uchwała się pojawiła. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        23 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   9 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1151/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozwiązania Rady Dzielnicy Stogi 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu 

19)  w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na Dyrektora Pałacu Młodzieży w Gdańsku  
(druk 1175); 

ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przystąpiono do głosowania 
 

 
Za                        27 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   5 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XLIV/1152/22 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na Dyrektora Pałacu Młodzieży w Gdańsku 

 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu 

 
 
PUNKT 4A 
 

Oświadczenie w związku z realizacją przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN 
S.A. i sprzedaży części majątku Grupy LOTOS S.A.; 

 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
Przewodniczący przedstawił treść oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 
 
ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości  
Radny w nawiązaniu do oświadczenia, które zostało przedstawione nie zgadza się z treścią 
niniejszego oświadczenia. Nawiązał również do wcześniejszej konferencji prasowej, która 
została zwołana przez klub Wszystko dla Gdańska. Odniósł się do wypowiedzi prezydenta 
Piotra Grzelaka oraz radnej Katarzyny Czerniewskiej. Przytoczył cytat z wypowiedzi radnej 
„nie jest tajemnicą, że większość kapitału w tej spółce to kapitał rosyjski”. Fragment cytatu 
dotyczącego węgierskiego koncernu Mol. Radny odniósł się w swojej wypowiedzi  
do informacji, które zebrał odnośnie spółki Mol i odczytał zebrane informacje. W kolejnej 
wypowiedzi przytoczył wypowiedź prezydenta Piotra Grzelaka z, którą również  
się nie zgadza. Radny powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość  chcieliby aby Grupa Orlen 
mogła przyłączyć w całości znakomitą infrastrukturę i inne części składowe Grupy Lotos. 
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Natomiast Komisja Europejska postawiła takie warunki jakie państwo znacie. Rzeczą 
nierozsądną i nieodpowiedzialną jest zakładanie, że Grupa Lotos byłaby w stanie na dłuższa 
metę sama podjąć szereg inwestycji. Sama zawalczyć o swoją pozycję nie tylko w Polsce 
ale i w Europie bez silnego wsparcia Grupy Orlen. Działania Grupy Orlen są działaniami 
słusznymi  są to działania propolskie. Zakończył swoją wypowiedź. 
 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko dla Gdańska  

Powiedziała, ze partia PiS, która sprawuje rządy w naszym kraju udowodniła już wielokrotnie, 
że podejmuje decyzje nie tylko naszemu miastu ale decyzje bardzo szkodliwe dla polskiej 
gospodarki. Trudno przeciwko temu nie protestować. Taką decyzją była decyzja wchłonięcia 
Grupy Lotosu przez Grupę Orlen. Przytaczane opinie to opinie partyjnych kolegów a nie 
wykwalifikowanych ekonomistów. Radny zaproponował na następnej sesji, że może 
przedstawić opinie badawcze, opinie ekonomistów. Radny przyznał, ze jest zwolennikiem 
prywatyzacji, twierdzi ,że gospodarka powinna opierać się na własności prywatnej ponieważ 
jest bardziej efektywna. Natomiast ten przypadek, mamy do czynienia z bardzo dziwną 
prywatyzacją. Jest to sprzedaż strategicznej firmy z sektora paliwowego, podmiotowi gdzie 
największe udziały ma rząd węgierski. Rząd węgierski jest powiązany z rosyjską władzą 
państwowa. Nagłaśnianie tych decyzji i wyrazem sprzeciwu jest nie tylko uzasadnione ale 
jest naszym samorządowym obowiązkiem.  Radny zachęca wszystkich do podjęcia tego 
apelu. 
 
BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Klubu Wszystko Dla Gdańska 
Radna w swojej wypowiedzi odniosła się do słów  radnego Andrzeja Skiby. Czy radny ma 
świadomość, że to wszystko jest w eterze to wszystko jest nagrywane. Prosi aby radny 
zastanowił się nad tym co mówi. Prawo i Sprawiedliwość odpowie za likwidację 
największego pracodawcy w Gdańsku. Powiedziała, ze to gdańszczanie stracą pracę, 
gdańszczanki nie będą miały pracy. Radna powiedziała, ze jest jej przykro, że gdańszczanin 
mówi takie rzeczy.  
 
PIOTR BORAWSKI – Z- ca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Przedsiębiorczości  
i Ochrony Klimatu 
Powiedział, że tezy, które padły podczas tej debaty na temat zgłoszonego projektu apelu. 
Niestety musza być skomentowane ponieważ liczba bzdur, która się tu pojawia z ust osób, 
które tylko formalnie nazywają się radnymi. Interesu Gdańska na pewno nie bronią a wręcz 
przeciwnie. Przez ostatnie lata została budowana wielka duma naszego miasta, największe 
przedsiębiorstwo w naszym mieście Grupa Lotos. Na programy zostało wydane  ponad 10 
mld złotych. A PiS sprzedaje tą inwestycję za 30% tego potencjału, zasłaniając się decyzją 
Komisji Europejskiej. Prezydent powiedział, że jest to pseudo fuzja, która jest szkodliwa 
zarówno dla Polski ale przede wszystkim dla Gdańska dla Pomorza. Zadaje sobie pytanie  
jakie są gwarancje bezpieczeństwa, że ten pakiet nie przejdzie dalej i nie zostanie po prostu 
sprzedawany dalej. Dlaczego stacje Lotosu znikną z przestrzeni publicznej, budowane 
przez tyle lat. Ta marka po prostu zniknie. W dalszej wypowiedzi, prezydent mówił,  
że  ta pseudo fuzja jest tak uzasadniona ekonomicznie, że po serii negatywnych artykułów 
na temat tej pseudo fuzji, zarząd Orlenu zdecydował się wydać jak mówią niezależni 
eksperci prawie 4 mln złotych, żeby na każdej okładce, każdej gazety w Polsce był artykuł  
i zdjęcie Daniela Obajtka mówiący o tym jaka ta fuzja jest wspaniała i jakie niesie korzyści. 
Prezydent odniósł się do czasów przeszłych i mówił, że samorządowcy z Gdańska zawsze 
bronili pomorskich przedsiębiorstw i chronili i mieli odwagę przeciwstawić się złym decyzjom. 
 
 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości  
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Powiedział, ze wielokrotnie deklarował otwartość na dobre rozwiązania. Nie trzeba  
za wszelka cenę utrzymywać kontroli państwa nad Lotosem. Na całym świecie sektor pali-
wowy zależny jest od podmiotów prywatnych i nie wynika z tego nic złego. Jeżeli znajdzie 
się bezpieczny inwestor warto rozważyć taką prywatyzację. Jeśli Lotos znajdzie dobrego 
inwestora to rysuje się szansa na skokowy wzrost wartości Grupy i zabezpieczenie jej  
na wypadek wahań koniunktury. Wspomniał o hipokryzji to co kilka lat temu było oczywisto-
ścią i nie podlegało żadnej wątpliwości dzisiaj mówi się, że to skandal i jak tak można. Radny 
powiedziała, że w 2011 roku Donald Tusk mówił, że nie ma żadnego problemu, że jeśli 
sprzedamy Lotos Rosjanom. Mówi się, że Lotos będzie zlikwidowany, że będą zwolnienia, 
że Gdańsk na tym straci, że firmy, kluby sportowe stracą. Radny wspomniał o Orlenie  
i sponsoringu gdańskiej Lechii, który przyniósł wymierny skutek. Poruszył temat w kwestii 
Lotosu o zagrożeniu rosyjskim na podstawie wypowiedzi prezydenta Piotra Grzelaka i rad-
nej Katarzyny Czerniewskiej. Wspomniał o firmie Amic, koncern, który jest powiązany  
z austriacką firma i przejęła ona dawne stacje Lukoil, rosyjskiej firmy. Radny przytoczył kilka 
fragmentów dotyczących firmy Amic z rosyjskim kapitałem. Powiedział, że jest zaskoczony, 
że nie zauważa się jak zmienia się sytuacja na rynkach ogólnoświatowych, że trzeba  
odchodzić od paliw kopalnych, zmienia się struktura jeśli chodzi o zużycie paliw, surowców, 
unijne projekty zadbania o ekologię. Powiedział, że takie firmy jak Lotos, Orlen, musza zmie-
niać swoja strukturę działania nie mogą opierać się tylko na surowcach rafineryjnych. Trzeba 
przechodzić na wodór i zieloną energię. W tej trudnej sytuacji światowej tylko połączenie sił 
może pomóc aby w przyszłości móc bezpiecznie korzystać z samochodów, energii  
elektrycznej gazu i z innych surowców. Radny zakończył swoją wypowiedź. 

 

BEATA DUNAJEWSKA- Przewodnicząca Klubu Wszystko Dla Gdańska 

W nawiązaniu do wypowiedzi swojego przedmówcy. Radna powiedziała, że radni  
nie wypierają się, że za czasów Platformy Obywatelskiej był pomysł prywatyzacji, likwidacji,  
połączenia Lotosu. Lecz do tego nigdy nie doszło. Ale my jako Radni Miasta Gdańska,  
samorządowcy ale również jako politycy związani z Gdańskiem, związani z Pomorzem, 
mocno przeciwko temu protestowaliśmy, a rząd wysłuchał i na tym to polega. A państwo 
jako radni miasta Gdańska nic w tej sprawie nie robią i jeszcze bronią tej niedorzecznej 
inwestycji. Tym zdaniem radna zakończyła swoją wypowiedź.  

  

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko dla Gdańska 

Radna powiedziała, że sposób nie odnieść się do wypowiedzi radnego Andrzeja Skiby,  
że taki schemat działania przyjął po każdej wypowiedzi radnej. Odniosła się do wczoraj-
szego wystąpienia i powiedziała, że wygłosiła więcej tez niż ta o ,której dziś była mowa. 
Jedna z tez o, której mówiła to, że działania które są podejmowane przez PKN Orlen pod 
kierownictwem Daniela Obajtka to jest jawna grabież Lotosu, naszej pomorskiej perły  
gospodarczej. Dokonywana jest ona na oczach mieszkańców i w bardzo symbolicznym  
czasie w przededniu 50-lecia powstania Lotosu. W przede dniu świętowania tych złotych 
godów. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zamiast pozwolić świętować,  fundują nam  
pogrzeb Lotosu. Mimo wszystko radna liczy na to, że klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje 
za oświadczeniem. 

 

ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Zabierając głos powiedział, że się kompletnie nie zgadza ze swoją przedmówczynią  
w kwestii Lotosu. Powiedział, że radna mija się z prawdą a w niektórych kwestiach  
po prostu kłamie i to co mówi nie trzyma się faktów. Radny powiedział, że to co mówił wcze-
śniej są to konkretne źródła. Powiedział, że to nie jest godne standardów radnego, prosi  
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o refleksje. Powiedział, że my jako opozycja przedstawiamy konkretne argumenty,  
że potrzebny jest w Polsce, patrząc na trendy europejskie i światowe multi energetyczny  
koncern. Potrzebne jest tu połączenie sił kilku dużych podmiotów często z różnych sektorów 
gospodarki.  

 

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego 

Powiedział, że również potwierdza co powiedzieli przedmówcy, że były próby właścicielskie 
zmiany w Lotosie. Zostały wtedy pisane apele do rządu, żeby tego nie robiono i nas wysłu-
chano. Odniósł się do wypowiedzi radnego Skiby, że zakłamuje rzeczywistość. Prosi aby 
nie zapewniać pracownikom Lotosu, że wszyscy będą mieli pracę. Porównał  
sytuację z przed lat stoczni, gdzie była podobna sytuacja. Gdzie stocznia została sprzedana 
Ukrainie i ludzie stracili pracę. 

 

PIOTR BORAWSKI – Z- ca Prezydenta Miasta Gdańska Ds. Przedsiębiorczości  
i Ochrony Klimatu 

Prezydent w swojej wypowiedzi odniósł się do interpelacji radnych Majewskiego i Skiby, 
odnośnie karty mieszkańca, zostanie podpisana i zwrócona radnym. Powiedział, że Gdań-
ska Organizacja Turystyczna budując potencjał karty mieszkańca. Zwróciła się do szeregu 
różnych firm, z różnych branż. Korzystając z karty mieszkańca, mieszkańcy Gdańska mają 
szereg różnego rodzaju zniżek. Z taką ofertą organizacja również zwróciła się do stacji  
paliw, które działają na terenie miasta Gdańska. Wszystkie stacje, wszystkie sieci, które 
działają  na terenie naszego miasta otrzymały ofertę współpracy. Również taka ofertę otrzy-
mała Grupa Lotos. Grupa Lotos negatywnie podeszła do tej propozycji i nie przystała  na 
propozycje aby mieszkańcy Gdańska mogli uzyskać jakikolwiek rabat na paliwo. Jedyną 
firmą, która podjęła chęć współpracy jest sieć Amic. I każdy kto ma kartę mieszkańca na 
tych stacjach może uzyskać rabat na paliwo. Radni PiS nawołują do zerwania tej współ-
pracy, że to jest jakieś lobby pro rosyjskie itp. Powiedział, że jeżeli na terenie naszego kraju, 
naszego miasta  jest podmiot gospodarczy to nie można go wykluczać z obrotu gospodar-
czego. Jest równość dostępu podmiotu do usługi. Można wycofać całą branżę odnośnie 
rabatu ale nie można rezygnować ze współpracy z danym podmiotem jeżeli działa on zgod-
nie z prawem. Takie działanie byłoby po prostu bezprawne i takie są fakty ze strony prawa. 
Powiedział, żeby radni PiS zastanowili się nad tym co mówią bo jest to błędne od strony 
logicznej i strony prawnej. 

 

CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Kolacji Obywatelskiej 

Powiedział, że w tej dyskusji kluczowy jest wątek, który trochę za słabo wybrzmiał. Czyli 
sytuacja pracowników gdańskiego Lotosu. W zasadzie zostało podpisane porozumienie  
z jedną central związkowych a nie ze wszystkimi związkami zawodowymi. Powiedział,  
że wydaje się, że są to działania fasadowe. Radny uważa, że te działania są po to aby  
nie wszcząć zwolnień grupowych ale doprowadzić w rzeczywistości do zmniejszenia osób  
zatrudnionych ale lawirując tak aby nie przekroczyć tych progów zwolnień grupowych.  
Powiedział, że już w grudniu 2019 roku był składny przez radnych projekt apelu ze wskaza-
niem na to zagrożenie. Te zagrożenia stają się bardziej realne. Radny powiedział,  
że powinno być tak, żeby pracownicy Lotosu pracowali w Gdańsku i to do Gdańska powinny 
trafiać części wpływów podatkowych. Ten wątek musi wybrzmieć i to jest bardzo ważna 
kwestia. Radny powiedział, że te zabiegi retoryczne, które tu dziś na sesji niektórzy radni 
gdańskiej opozycji próbują uskuteczniać. Prosi aby nie zakłamywali rzeczywistości.  

 



33 
 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Radny odniósł się do słów radnego Bogdana Oleszka oraz prezydenta Piotra Borawskiego. 
W sprawie kart mieszkańca Gdańska w kontekście koncernu Amic. Radny powiedział,  
że jego przedmówcy stwarzają narrację, ze niby firmy węgierskie maja współpracować  
z Rosją. Z tego co wie miasto Gdańsk jako samorząd ma prawo decydować o tym czy dany 
podmiot będzie uczestniczył w karcie mieszkańca czy nie. Powiedział, że jakakolwiek nar-
racja budowana przed przejęciem Lotosu przez Grupę Orlen nie trzyma się kompletnie 
prawdy. 

 

KAMILA BŁASZCZYK – Radna Koalicji Obywatelskiej 

Powiedziała, że Grupa Lotos jest to przedsiębiorstwo, które od 15 lat prowadziło bardzo 
intensywny proces inwestycyjny. W tej chwili jest to bardzo nowoczesna firma z nowocze-
snymi instalacjami. Nie tylko ze stacjami benzynowymi ale też koncesjami do wydobycia  
na złożach, nowoczesną spółka kolejową. Tych wartości, których ma w sobie Lotos jako 
grupa cała jest olbrzymia. Ta sytuacja, którą radni PiS nie są w stanie znieść ponad partyjny  
przekaz jest oburzające oraz destrukcyjne dla miasta Gdańska. W historii podejść łączenia 
Lotosu z Orlenem było mnóstwo ale za każdym razem wspólnie radni gdańscy występowali 
przeciwko takiej decyzji. Ale wtedy zawsze byliśmy wysłuchiwani i udawało się takie procesy 
zablokować. W tej chwili na warunkach pana Obajtka, wspaniały majątek Lotosu na fatal-
nych warunkach jest wyprzedawany. Wyprzedawany spółką poza Unii Europejskiej i mogą 
powoli wygaszać firmę Lotos z tego względu, że może im się to po prostu opłacać. Radna 
powiedziała, że w tej chwili należy zrobić wszystko aby głośno przemówić i protestować 
przeciwko takim skandalicznym fuzjom, które są na siłę przeprowadzane.  

 
KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko dla Gdańska 

Radna odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Przemysława Majewskiego, który 
dokonał karkołomnej konstrukcji myślowej, próbując uzasadnić rzekomą konieczność  
grabieży Grupy Lotos przez PKN Orlen, zakupem technologii dywersyfikacją źródeł energii, 
dbałością o ekologię. Zwróciła się do radnego Majewskiego, że takie działania przez Lotos 
są od lat realizowane, co więcej można je dalej realizować bez sprzedaży strategicznych 
aktywów państwa. Wyprzedaż tych aktywów, które przez dziesięciolecia budowano  
i co więcej narażenie na utratę miejsc pracy wielu osób, że taka miałaby być cena za  
rzekome profity, które de facto już są realizowane. W swojej wypowiedzi radna chciała wska-
zać kompletny brak logiki w tym myśleniu.  

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość 

Powiedział, że pragnie przypomnieć, że Europejska Partia Ludowa dąży do zrealizowania 
projektu co sprawi, że silniki spalinowe mają być zero emisyjne. Więc rola takiego paliwa 
jakie sprzedaje Rafineria Gdańska radykalnie spadnie. Jakimi opłatami będą obłożone tego 
typu paliwa możemy się tylko domyślać. Powiedział, że trzeba pamiętać o jednej  
rzeczy Polska i Węgry są w Unii Europejskiej, jesteśmy w Nato. I mówienie tu czy sugero-
wanie, że Węgry są krajem, który się wyłamuje z Unii Europejskiej i nagle jest krajem zbli-
żonym do polityki rosyjskiej czy nawet kapitału rosyjskiego jest dziwne. Kupujemy surowce 
z Rosji i od lat Polska jest największym odbiorcą surowców być może w środkowej Europie. 
Przypomniał, że premier Buzek i rząd premiera Buzka. Wyjęli Rafinerię Gdańska z tworzo-
nego koncernu naftowego. W dalszej wypowiedzi radny mówił, że 2006/2007 roku PiS przy-
gotował program,  ponieważ lubi inwestycje i zawsze to było w jego programie. Przygotował 
program rozwoju dla rafinerii Co sprawiło, że produkcja rafinerii wzrosła o 75%. Dzięki temu 
programowi rafineria była przygotowana A dzisiaj ta sama rafineria stoi przed wyzwaniami, 
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które płyną z tych dyrektyw brukselskich. Powiedział, że dla unii europejskiej gdzie wszystko 
się zmienia w energetyce wszystko się zmienia w biznesie rafineryjnym, który już dzisiaj 
pracuje na 70% swoich mocy. A z założenia większość pojazdów będzie napędzanych elek-
trycznością bądź wodorem. Więc jakich to inwestycji będzie potrzeba, żeby przejść na tego 
rodzaju procesy i jakich potężnych inwestycji oraz partnerów z technologią nowoczesna  
będzie potrzeba. Osobisty wniosek radnego dotyczący tego oświadczenia jest bezzasadny  
i poprzeć tego oświadczenia nie wolno. 

 

KRYSTIAN KŁOS-Radny Koalicji Obywatelskiej  

Ad vocem. Powiedział, że decyzja w sprawie Grupy Lotos, która jest podejmowana przez 
Prawo i Sprawiedliwość nie służy Polsce nie służy Pomorzu. Wskazywanie przez PiS w tym 
przypadku przewodniczącego Koralewskiego, że jakoby to miasto Gdańsk ma za mało środ-
ków i remonty dróg przecież tu nikt inny jak rząd Prawa i Sprawiedliwości  spowodował,  
że w budżecie miasta jest o  300 mln  mniej środków. Odniósł się również do Polskiego Ładu. 
Odniósł się również do kart mieszkańca Gdańska i rabatów. 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko dla Gdańska  

Powiedział, że przytaczane argumenty przez kolegów z PiS rzeczywiście urastają do rangi 
absurdu. Czym innym jest zamawianie usług z danej firmy i współpraca z innymi firmami  
i do tej współpracy gorąco zawsze namawiamy a zupełnie czym innym jest sprzedaż stra-
tegicznej firmy paliwowej węgierskiej firmie gdzie największe udziały ma węgierski rząd,  
będący skrajnie zadeklarowanym sojusznikiem energetycznym Rosji. To jest działanie, które 
jest niebezpieczne dla państwa polskiego. To wszystko sygnalizują ekonomiści, specjaliści, 
obserwatorzy życia społecznego i obserwatorzy rynku energetycznego. Działanie w postaci 
oświadczenia wynika z odpowiedzialności. Kolejną sprawą jest uzależnienie firm gdańskich  
zarządzanych przez tak kontrowersyjną osobę jak pan Obajtek. Ten temat nad, którym  
dyskutujemy jest ogromnym skandalem, którego nie da się wytłumaczyć. Radny  
ma nadzieję, że te decyzje rządu nie skończą się jakimiś kolejnymi karami z Unii Europej-
skiej. Uważa, że nie powinno być żadnej wątpliwości aby ten apel podjąć. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Powiedział, że kwestia przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen w przyszłości da nam 
wszystkim gdańszczanom, Polakom wymierne korzyści. Bo to my będziemy mogli korzystać 
z paliw na stacjach polskiej firmy w rozsądnych cenach. Będziemy mogli korzystać z trans-
formacji energetycznej z nowych farm wiatrowych na Bałtyku z transformacją energetyczną,  
która przejdzie na energie wodorową.  

 

ANDRZEJ SKIBA – Radny Prawa i Sprawiedliwości  Ad vocem do radnego Kłosa. 
Powiedział, że radni Prawa i Sprawiedliwość dbają o Gdańsk a radny ma inne odczucia.  

 

BOGDAN OLESZEK-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Powiedział, że słuchając wypowiedzi radnych Prawa i sprawiedliwości nie zdawał sobie 
sprawy, że Lotos jest w ruinie, że potrzebują inwestycji.  Radny zadaje sobie pytanie  
co się działo, że Lotos doprowadzono do takiej sytuacji, że on dalej nie będzie mógł istnieć? 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska  

Powiedziała, że została wyczerpana lista mówców i przechodzimy do głosowania. 

 

Przystąpiono do głosowania 

 

Za                      21 

Przeciw             11 

Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska  

Powiedziała, że to był ostatni punkt porządku związany z głosowaniami.  

 
PUNKT 5 
 

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI - Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Radny odniósł się do projektu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon  
ul. Kapliczna i Bałtyckiej. Dyskusja nad tym projektem planu odbywała się jeszcze wcześniej 
i radny nie miał możliwości zabrania głosu. Radny chciałby aby to wybrzmiało bo ma  
wrażenie, że została przedstawiona tylko wizja jednej strony sporu. Poprzez wypowiedzi 
prezydenta Grzelaka, przewodniczącej Lodzińskiej czy też dyrektor Damszel - Turek.  
Powiedział, że w dniu wczorajszym podczas komisji zagospodarowania przestrzennego  
zapytał pani przewodniczącej czy ten projekt planu będzie procedowany w związku z tym, 
że pomorski, wojewódzki konserwator zabytków wystosował pismo do Biura Rozwoju  
Gdańska, Prezydenta oraz zastępców pismo w, którym wszczynał postępowanie  
wznawiające uzgodnienie tego planu miejscowego. Wówczas prezydent Grzelak wraz z  
panią dyrektor odpowiedzieli na to, że wszczęcie postępowania nie stanowi przyczynku  
do tego aby odstąpić od opiniowania a następnie głosowania nad tym projektem planu. 
Radny powiedział, że nie wchodził już w niuansy prawne ponieważ przystał  
na to, że faktycznie dopiero gdy cofnięcie uzgodnienia będzie tym punktem, który będzie 
stanowił możliwość nieprocedowania tego planu. Prezydent Piotr Grzelak powiedział,  
że jeżeli takie pismo do godziny 9 tej nie trafi na biurko prezydent miasta Gdańska to projekt 
będzie normalnie procedowany. Natomiast w dniu dzisiejszym tuż przed godziną 9-tą radny 
wraz pozostałymi radnymi otrzymali pismo w, którym wprost pomorski, wojewódzki konser-
wator zabytków postanawia o tym aby wstrzymać postanowienie uzgodnienia tego planu 
miejscowego. I to pismo z pieczątką urzędu miasta datowaną na 26 stycznia. Skan takiego 
pisma radny Majewski otrzymał i dzisiaj w momencie dyskusji o włączeniu kolejnych projek-
tów uchwał zgłosił swoje zastrzeżenia. Następnie przesłał mailowo do prezydenta Grzelaka 
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ten skan pisma. Radny powiedział, że chciałby aby to wybrzmiało jaki były etapy przebiegu 
tego pisma.  

 

EMILIA LODZIŃSKA- Radna Koalicji Obywatelskiej  

Radna jeszcze raz podkreśliła, że radni Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska 
nie otrzymali żadnego pisma. Powiedziała, że wczoraj o godzinie 15.15 padło pytanie  
ze strony pana radnego Plewy czy będziemy procedowali na komisji tej punkt. Oczywiście 
ten punkt był procedowany. Jako przewodnicząca komisji zagospodarowania przestrzen-
nego do teraz tego pisma nie otrzymała. W dniu wczorajszym pomorski wojewódzki konser-
wator zabytków do godziny 15.15 nie skorzystał z prawa do wycofania uzgodnienia.  
Więc dlatego to uzgodnienie, które wydał w sierpniu 2021 roku było w mocy. Więc nie było 
podstawy prawnej aby wczoraj ściągnąć ten plan z posiedzenia komisji.  

 

ELŻBIETA STRZELCZYK-Radna Prawa i Sprawiedliwości 

Odniosła się do oświadczenia. Powiedziała, że kocha miasto Gdańsk i jego mieszkańców, 
mieszka tu od urodzenia. Współpracuje ze wszystkimi i nikt jej od tego nie odwiedzie. Radna 
chce zgłosić wniosek, ponieważ druki dotyczące danej sesji, radni otrzymują zbyt późno. 
Ma prośbę,  żeby wpływały wcześniej do Biura Rady Miasta Gdańska. Wpływają w ostatniej 
chwili i radni nie są w stanie porządnie i dokładnie się przygotować.  

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Radny chciałby podziękować pomorskiemu, wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków oraz 
mieszkańcom dzielnicy Jelitkowo. Podziękował za zaangażowanie przy ulicy Bałtyckiej. 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko dla Gdańska  

Powiedział, że radni z PiS chyba raczej nieświadomie ujawnili wszystkim nam i wszystkim 
słuchaczom. Jak są podejmowane decyzje w państwowych urzędach jak te urzędy  
są upolitycznione, że pierw się dowiadują państwo a następnie pani przewodnicząca czy 
też pani prezydent. Jak mały wpływ mają argumenty merytoryczne na te decyzje.  
Największe pretensje może mieć dziś do państwa pomorski, wojewódzki konserwator  
zabytków, który dziś został skompromitowany.  

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość 

Radny wspomniał, że w Gdańsku i gdańskim urzędzie obowiązuje elektroniczny obieg  
dokumentów. Powiedział, że jeżeli nam i udało się dostać i otrzymać kopie dokumentu  
pomorskiego konserwatora zabytków. To w urzędzie gdzie degitalizuje się korespondencję 
odpowiednie wydziały powinny wiedzieć co do miasta wpływa. Ze względu na wyraźna pie-
czątkę, która znajduje się na tym piśnie nie można mówić, że państwo nic nie wiedzieliście.  

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta  Miasta Gdańska  Ds. Zrównoważonego Rozwoju  
i Mieszkalnictwa  

Przytoczył kilka słów wyjaśnienia. Pan konserwator zapowiedział, że to co zdarzyło  
się we wtorek to znaczy, że wszczął postępowanie nie mówił, że cofnął uzgodnienia. Z tych  
i informacji, które zrozumieliśmy, wywnioskowaliśmy, że będzie po prostu wszczęte postę-
powanie. Po drugie pismo na koniec dnia, sprawdziliśmy, zostało złożone a zarejestrowane 
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było w dniu dzisiejszym. Do urzędu wpływa kilkanaście tysięcy pism dziennie i chyba każdy 
ma tego świadomość. Po rejestracji dopiero jest to widoczne w systemie. Prezydent powie-
dział, że absurdalna jest sytuacja, że pod presją państwa i presją Jacka Kurskiego konser-
wator zmienia uzgodnienia wcześniejsze, które oparł o swoją merytoryczną wiedzę. I wpływ 
polityczny jest tutaj absolutnie widoczny. Konserwator został dziś skompromitowany przez 
te działania.  

 

ROMUALD PLEWA - Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Odniósł się do wypowiedzi prezydenta Piotra Grzelaka. Pismo pomorskiego, wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, które udało się nam kopie otrzymać droga elektroniczną. 
Nosi datownik urzędu miejskiego 26 stycznia 2022 roku, czyli zostało złożone wczoraj. 
Radny twierdzi, ze prezydent poprosił o przekazanie pisma i została ta kopia droga elektro-
niczna przekazana. Natomiast formalnie pismo wpłynęło do urzędu w dniu wczorajszym  
i powinno być odpowiednio rozdysponowane. Zwrócił się również do wypowiedzi radnej  
Beaty Dunajewskiej, która oskarża radnego i innych radnych z PiS-u. Radny uważa, że  
to jest nie na miejscu,  żeby w ten sposób dyskutować.   

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta  Miasta Gdańska  Ds. Zrównoważonego Rozwoju  
i Mieszkalnictwa  

Prezydent powiedział, że dokładnie radny powiedział to co wcześniej prezydent przytoczył. 
Wspomniał, że poprosi dyrektora działu o wskazanie procedur jak to się generalnie zadziało. 
Jednocześnie powiedział, że sposób wpłynięcia tego pisma uważa za skandaliczny.  

 

TOMASZ FILIPOWICZ- Dyrektor  

Powiedział, że potwierdza to co mówił prezydent Piotr Grzelak. Pismo zostało złożone w 
dniu wczorajszym czyli 26 stycznia 2022 roku w godzinach popołudniowych. Pracownicy 
kancelarii są zobowiązani potwierdzić każdemu kto składa korespondencję do urzędu. Od-
biór pisma i przyjęcia formalnie daty ten dzień w którym to pismo zostało złożone. Nie mniej 
do urzędu wpływa kilka tysięcy pism, które pracownicy kancelarii urzędu rejestrują poprzez 
wprowadzenie do systemu EZD oraz zeskanowanie każdego dokumentu. Robi to kilkana-
ście osób każdego dnia i staramy się to robić jak najszybciej i jak najbardziej na bieżąco.  
W związku z tym ta korespondencja, która wpływa danego dnia jest wpisywana do systemu 
kolejnego dnia roboczego. I przekazywana tu akurat  do prezydenta Grzelaka ponieważ był 
adresatem. I została przekazana w dniu dzisiejszym akurat podczas sesji. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, że w normalnych warunkach przekazywanie pism jest przemyślane, podejmo-
wane zawczasu nie kierowane na ostatnią chwile. A nawet jak się coś  wydarzy w ostatniej 
chwili zwykła kultura wymaga zwykłego telefonu. Wystarczyło zadzwonić, że takie pismo 
jest i należy na nie zwrócić szczególną uwagę bo temat jest istotny bo może trzeba zdjąć 
punkt z porządku obrad sesji.  

 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko dla Gdańska 

Powiedziała, że w rozwinięciu wczorajszego spotkania komisji zagospodarowania  
przestrzennego sytuacja wyglądała w ten sposób, że skala ośmieszenia pana  konserwatora 
zabytków jest większa niż do tej pory rozmawialiśmy. Radna myśli, że konserwator był  
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przekonany, że wydając postanowienie do urzędu, że samym złożeniem dokumentu 
wstrzyma dzisiejsze procedowanie tego planu na dzisiejszej sesji. I dopiero wczoraj na  
zebraniu komisji dowiedział się za pośrednictwem radnych PiS, że jednak to postepowanie 
nie jest wystarczające. I wtedy została uruchomiona szybka machina ktoś na szybko napisał 
pismo o cofnięciu uzgodnień. Zaniósł do konserwatora i następnie szybko złożono pismo  
do urzędu w dniu wczorajszym o cofnięciu uzgodnień.  

BEATA DUNAJEWSKA-KLUB WSZYSTKO DLA GDAŃSKA  

Zwróciła się do radnego Romualda Plewy, ze nigdy go o nic nie oskarża po prostu stwierdza 
fakty jest to radnej dowolna interpretacja i do tego ma prawo. Przytoczyła przykład sprzed 
wielu miesięcy temu złożonego przez radnych pisma do pana wojewody dotyczącej dymisji 
jednego z doradców. Do dnia dzisiejszego radna Dunajewska nie otrzymała odpowiedzi. 
Nawiązała do tego, ze taki jest etap obiegu dokumentów w urzędzie wojewódzkim,  
że do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.  

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

W swojej wypowiedzi odniósł się do słów prezydenta Piotra Grzelaka. Oraz słów radnej  
Katarzyny Czerniewskiej dotyczących wczorajszego spotkania komisji zagospodarowania 
przestrzennego.  

ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Powiedział, że padło tu dzisiaj tyle słów  jak radni zjednoczonej prawicy kochają Gdańsk  
i gdańszczan. To ładnie brzmi i to się łatwo mówi i to nic nie kosztuje. Radny chciałby aby 
oceniano radnych za to co robimy i jakie decyzje podejmujemy a blokowanie planu Jelitkowo 
bardzo się kłóci. Powiedział, że ekstremalnym przypadkiem jest głosowanie przeciwko  
naszemu oświadczeniu w sprawie Grupy Lotos. Radny nie widzi tu śladu miłości  
do Gdańska i gdańszczan i budzi to jego głęboki niesmak i głębokie oburzenie.  

 

PUNKT 6 
ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 
AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Powiedziała, że został wyczerpany porządek dzisiejszych obrad. Podziękowała za udział. 

 

Obrady zakończono o godzinie 14.07 

    

Przewodnicząca 

Rady Miasta Gdańska 

 

Agnieszka Owczarczak 

 

Protokół sporządziła 

na podstawie zapisu w formie cyfrowej 

podinspektor BRMG 

Katarzyna Majewska 
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________________________________________________________________________

______ 

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2022 
(druk 1149);  
 
 

                                                                               Za                          31 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się       0 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt  7,  ppkt  13 

 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska 
(druk 1150);  
 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   1 
                                                                                              Wstrzymało się        0 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

Będzie pkt  7,  ppkt  14 

 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ (druk 1151);  
 

 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   1 
                                                                                              Wstrzymało się        0 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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Będzie pkt  7,  ppkt  15 

 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na dyrektora Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku (druk 1152);  
 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się        1 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt  7,  ppkt  16 

 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na bezczynność Prezydenta Miasta 
Gdańska (druk 1153);  
 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się        1 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

Będzie pkt  7,  ppkt  17 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na działania Prezydenta Miasta 
Gdańska oraz Dyrektora Gdańskich Nieruchomości (druk 1154); NALEŻY ZWOŁAĆ 
KONWENT 
 

                                                                               Za                          30 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się        1 

                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt  7,  ppkt  18 

 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XYZ na działania Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni (druk 1155); NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT 
 

                                                                               Za                          29 
                                                                                              Przeciw                   1 
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                                                                                              Wstrzymało się        1 
                                                                                                                                                                                        

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

Będzie pkt  7,  ppkt  19 

 

Wpłynęły autopoprawki: 

- (druk 1118) – pkt 5 

- (druk 1119) – pkt 6 

- (druk 1144) - pkt 7, ppkt 1  

- (druk 1145) – pkt 7, ppkt 2  

 

 

                               PUNKT 2 
 
                                KOMUNIKATY 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

zabrała głos i poprosiła panią Prezydent o przedstawienie bieżącej sytuacji. 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 

Powitała zgromadzonych na sesji. Poinformowała i odniosła się do prezentacji. Odniosła się 

do bieżących spraw. Miedzy innymi odpalenie choinki włączenie świątecznych iluminacji. 

Wspomniała o weekendowych jarmarkach świątecznych w niektórych dzielnicach Gdańska. 

Następnie w swojej wypowiedzi odniosła się do wolontariatu. 

W roku 2022 Gdańsk będzie europejską stolicą wolontariatu. Tytuł ten jest przyznawany od 

2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu. Symboliczne przekazanie wolontariatu 

odbyło się symbolicznie w Czerwonym Ratuszu w Berlinie. Powiedziała , że będziemy 

szeroko rozwijać wolontariat. Podziękowała mieszkańcom Gdańska za wzięcie udziału w 

ankiecie w Strategii rozwoju Miasta Gdańska 2030+. Odbyły się też 4 warsztaty w tej 

sprawie. Prezydent w dalszej wypowiedzi nawiązała do Placówki Wsparcia Dziennego przy 

ulicy Królikarnia 13. W ośrodku będą prowadzone zajęcia edukacyjne, profilaktyczne oraz 

wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. 

Prezydent powiedziała, że już w ten weekend zostanie otwarty Dom Zdrojowy w Brzeżnie. 

Zaprosiła na dzień otwarty 18 grudnia o godzinie 16. Następnie odniosła się do programów 

zdrowotnych dla Gdańszczan. 1 grudnia zostały przedstawione konkursy dla organizacji 
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pozarządowych, lub podmiotów leczniczych, które dotyczyć będą ochrony zdrowia 

mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Kolejnym punktem wypowiedzi prezydent jest to, że 

Gdańsk będzie gospodarzem spotkań sportowych. W 2023 roku w Gdańsku odbędą się 

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Prezydent powiedziała, że w 2022 roku w 

Gdańsku swoja produkcję otworzy nowa fabryka Northvolt. Razem z zakładem 

produkcyjnym  zostanie zbudowane centrum badawczo – rozwojowe, Dzięki niej powstanie 

500 nowych miejsc pracy. Powstaje na terenach, które tereny stopniowo są uzbrajane. 

Prezydent w dalszej wypowiedzi odniosła się do obchodów Grudnia `70 i `81. Wydarzenia 

w ramach obchodów odbywają się 10 – 17 grudnia. Następnie odniosła się do szczepień 

przeciwko Covid – 19, zachęcają do dalszych szczepień. Wspomniała również o 

szczepieniach dla najmłodszych od 5 roku życia. Poinformowała o uruchomieniu szpitala 

tymczasowego, który będzie otwarty około połowy stycznia. Prezydent złożyła życzenia 

świąteczne oraz poinformowała o wspólnej Wigilii Gdańszczan. 

 

21:04 Beata Maciejewska 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska  na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg  (druk 596);  

 
    
 
                                                                                                          Za                             31 
                                                                                                          Przeciw                   0 
                                                                                                   
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie  do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na 

ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję  

2020-2023 (druk 595) ;  

 
                                                                                 Za                           32 
                                                                                                 Przeciw                  0 
                                                                                                 Wstrzymało się   1 

 
Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  4 ppkt  40 

 

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii 

Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Świętego Piotra kategorii drogi 

gminnej (druk 610);  

 
                                                                               Za                          32 
                                                                                              Przeciw                   0 
                                                                                              Wstrzymało się       1 
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Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  4 ppkt  11 A 

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku ob-
rad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta 
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: gen. Władysława Andersa, Astrowej, gen. Ste-
fana Grota-Roweckiego, Lipcowej, Heleny Marusarzówny, Powstania Listopadowego, 
Szczodrej , Powstania Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej kate-
gorii dróg gminnych (druk 611);    

 
                                                                               Za                         33 
                                                                               Przeciw                  0 
                                                                               Wstrzymało się     0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  4 ppkt  11B 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie dyrektora Przedszkola 
Publicznego nr 51 w Gdańsku (druk 597);     
 

 
                                                                    Za                       32 
                                                                                 Przeciw                 0 
                                                                                Wstrzymało się     1 

 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła                                                                         
 

Będzie pkt 4 ppkt  41 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku (druk 598);  
 
 

 
                                                                           Za                             32 
                                                                           Przeciw                      0 
                                                                           Wstrzymało się         1 

 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

Będzie w pkt 4 ppkt  42 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska i 
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dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem ulicy Letniskowej 
(druk 599);    

 
                                                                                                                                                              

    
 Za                         33 

          Przeciw                 0 
                                                                              Wstrzymało się    0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  4 ppkt  43 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 marca 2020 r.                              o 
wstrzymanie obowiązywania uchwały Rady Miasta Gdańska nr  XLVIII/1465/18 z dnia 22 
lutego 2018 r. (druk 600);    
 

                                                             Za                        32 
                                                                         Przeciw                    1 
                                                             Wstrzymało się    0 

 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła                                                                                     

 
Będzie pkt 4 ppkt  44 

 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lutego 2020 r. o na działanie 
Prezydenta Miasta Gdańska (druk 601);  
 

                                                                         Za                           33 
                                                                              Przeciw                   0 
                                                                               Wstrzymało się      0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

Będzie pkt  4 ppkt 45 
 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Komisji Polityki 
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańsk (druk 602);  

 
                                                                  Za                           33 
                                                            Przeciw                   0 
                                                            Wstrzymało się      0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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Będzie pkt 4 ppkt 46 
 
 

Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskich 
Nieruchomości (druk 603); 
 

 
                                                                 Za                         33 
                                                                 Przeciw                 0 
                                                                 Wstrzymało się    0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt 4 ppkt 47 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Prezydentowi Miasta Gdańska zgodnie                   
z właściwością (druk 604); 

 
                                                                    Za                          33 
                                                                          Przeciw                  0 
                                                              Wstrzymało się      0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła                                                                                                  

 
Będzie pkt  4 ppkt  48 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie skargi Pana …………………… na działania Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku (druk 605);  
 

                                                                    Za                        32 
                                                                    Przeciw                 0 
                                                                    Wstrzymało się    1 

 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
                                                                                                           

 
Będzie pkt  4 ppkt  49 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego (druk 606); 
 

 
                                                              Za                         33 
                                                                   Przeciw                  0 
                                                        Wstrzymało się     0 
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Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła                                                                                                  

 
Będzie pkt  4 ppkt  50 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność spółki Gdańskie Autobusy  
i Tramwaje sp. z o.o. (druk 607);  

 
 

                                                                    Za                       32 
                                                                    Przeciw               0 
                                                                    Wstrzymało się  1 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  4 ppkt  51 

 
Wpłynął wniosek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji o włączenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewyrażenie opinii przez Komisję 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska (druk 608);                           
 

 
                                                     Za                       33 
                                                                    Przeciw                0 
                                                                    Wstrzymało się   0 

 
Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła                                                                                                     

 
Będzie pkt  4 ppkt  52 

 
Wpłynął wniosek Klubu Radnych PiS o włączenie do porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji 
ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska (druk 609); 
 

 
                                                         Za                       32 
                                                         Przeciw                1 
                                                                    Wstrzymało się   0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt. 3A 

 
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Wszystko dla Gdańska 
o włączenie do porządku obrad projektu apelu w sprawie zwolnienia  z obowiązku opłacenia 
przez Miasto Gdańsk wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części 
równoważącej (zwolnienie z tzw. Janosikowego);  

 
                                                        Za                          23 
                                                            Przeciw                   9 
                                                                        Wstrzymało się      1 
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Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

                                                                                                                                                                              
Będzie pkt  5 

 
 

Wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Wszystko dla Gdańska 
o włączenie do porządku obrad projektu rezolucji skierowanej do Prezydent Miasta 
Gdańska;  
 

                                                                             Za                          20 
                                                                                   Przeciw                 11 
                                                                                   Wstrzymało się      2 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
Będzie pkt  6 
 

Wpłynęły autopoprawki: 

- (druk 589) - pkt 4, ppkt 1; 

- (druk 575) – pkt 4, ppkt 2; 

- (druk 585) – pkt 4, ppkt 12; 

- (druk 559) – pkt 4, ppkt 14; 

- (druk 562) – pkt 4, ppkt 15; 

- (druk 571) – pkt 4, ppkt 25; 

- (druk 573) – pkt 4, ppkt 27; 

- (druk 572) – pkt 4, ppkt 28; 

- (druk 574) – pkt 4, ppkt 29; 

 

Ślubowanie Radnego – Pana Henryka Hałasa 

 
 
 

 
                               PUNKT 2 
 
                                KOMUNIKATY 
 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

zabrała głos i poprosiła panią Prezydent o przedstawienie bieżącej sytuacji. 

 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 
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Pani Prezydent przedstawiła prezentację dotyczącą stanu epidemiologicznego w Gdańsku. 

Oświadczenie dotyczące ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych. 

Przedstawiła formy wsparcia dla pracodawców. 

 

RONALD BUDNIK-Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy  

Przedstawił prezentację „Gdański Urząd Pracy-Podsumowanie 2019 roku Miasto Gdańsk”. 

 

TOMASZ LECHOWICZ-Dyrektor Wydziału Skarbu  

Przedstawił i zreferował informację o realizacji uchwał z 2011 oraz 2013 roku oraz informację 
wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2019. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, 

Przewodnicząca przypomniała  o oświadczeniach majątkowych. 

  

                                           PUNKT 3 

                            OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH 

 

RADNY CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Kolacji Obywatelskiej 

Radny przedstawił podsumowanie „Akcji Gdańsk Pomaga”, o wsparciu dla mieszkańców pod 
względem zakupu maseczek, gogli, prosił o włączenie się do akcji. 

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość Radny odniósł 
się do funduszy, mówił, ze Gdańsk jest oknem na świat .Powiedział, że powinniśmy dzielić się 
z innymi i pomagać. Wspomniał o dużych inwestycjach takich jak most do Sobieszewa, tunel 
pod Martwą Wisłą, most na Biskupiej Górce gdzie fundusze zostały pozyskane nie tylko z 
funduszu europejskiego ale również funduszu centralnego. Radny wyraził opinię odnośnie 
decyzji pani prezydent na zakup sztuki współczesnej(złoty rydwan), proponuje aby wspierać 
sztukę, twórców lokalnych. Namawia o dbanie o majątek Gdańska i podejmowanie dobrych 
decyzji, przykładem, który podał radny jest obiekt Gedania. 

 

BEATA DUNAJEWSKA-KLUB WSZYSTKO DLA GDAŃSKA  

Radna w pierwszej kolejności odniosła się do słów radnego Kazimierza Koralewskiego 
dotyczącego zakupu „rydwanu”, że nie może się z nim zgodzić .Poinformowała, że jako osoba, 
która od wielu lat pracująca i współpracująca w świecie kultury na co dzień jak najbardziej 
odczuwa pomoc ze strony miasta. Odniosła się do promocji i reklamy filmu o Zenku Martyniuku, 
gdzie TVP, telewizja  PIS wydała ogromne pieniądze. Poruszyła trudną sytuację gospodarczą, 
bezrobocie. Wspomniała o powolnym odmrażaniu gospodarki. Uczuliła mieszkańców, że mimo 
wszystko prosi o rozwagę ponieważ nadal mamy stan epidemiologiczny. Powiedziała, że 
obowiązują nadal pewne zasady między innymi maseczki. 

Pani Przewodnicząca sprawdziła kworum. 

3A)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji 
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Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta 
Gdańska (druk 609); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Klubu Radnych PiS  

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI –Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość 

Radny wypowiedział się w kwestii nowego radnego, który dziś podjął pracę. Według radnego 
zasadne jest i zgodne z regulaminem, aby radny już dziś brał udział  w dwóch komisjach. 

Przystąpiono do głosowania. 

                                                                                        Za                       31 

                                                                                                         Przeciw                0 

                                                                                                         Wstrzymało się   0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/543/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, 
Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska (druk 609) 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

  

                                               PUNKT 4 

                                                     UCHWAŁY 

 

1)  w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19, terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju 
i czerwcu 2020 r. (druk 589 + autopoprawka) 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 

K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

 

IZABELA  KUŚ-Skarbnik Miasta Gdańska 
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Poinformowała o przedłużeniu wpłaty od nieruchomości za maj i czerwiec do 30 września 
2020 r Jednocześnie autopoprawką wycofujemy termin 14 kwietnia, który aktualnie stanowi 
zaległość. 

 

LECH WAŁĘSA-Radny Koalicji Obywatelskiej  

W swojej wypowiedzi wspiera powyższą uchwałę, pozytywnie ocenia pakiety, które daje 
miasto, jako przedsiębiorca jest za uchwałą. 

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Radny potwierdził, że będzie głosował za uchwałą, będzie wspierał przedsiębiorców, wspo-
mniał, że potrzeba nam dobrych relacji na linii samorząd a rząd Polski. 

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Wypowiedział się, że ta uchwała wprowadza poważną ulgę dla przedsiębiorcy, będzie 
wspierał tę uchwałę. 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko dla Gdańska  

Podziękował za pakiet uchwał, który został przedstawiony. Radny ma nadzieję, że pozwoli 
on zmniejszyć skutki pandemii. Podziękował Pani Prezydent, jak również  swoim przed-
mówcą za miłe słowa i poparcie tych ważnych  uchwał. Wspomniał o małej aktywności rządu 
w tych trudnych czasach nie mających przełożenia we wcześniejszych obietnicach. 

 

 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko dla Gdańska 

W swojej wypowiedzi wyjaśniła, że firmy hotelarskie również będą miały możliwość odro-
czenia płatności podatku. 

 

KAROL RABENDA-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Odniósł się do słów radnego Wojciecha Błaszkowskiego odnośnie aktywności rządu. Stwier-
dził, że Rada Miasta to nie jest miejsce na tyrady polityczne. Przy zbliżającym się okresie 
turystycznym należy się zastanowić  czy nie poszerzyć ogródków gastronomicznych, warto 
rozważyć formy wsparcia dla przedsiębiorców  na okres sezonu turystycznego. 

 

PIOTR DZIK-Radny Klubu Wszystko Dla Gdańska  

Radny wypowiedział się, że  jako przedsiębiorca ma ogromne obawy przed długim weeken-
dem, w związku z sytuacją pandemiczną nie będzie gości w restauracjach. Obawy dotyczą 
również całego roku, będą na pewno straty. Podziękował za wszelką pomoc, pani prezy-
dent, panu prezydentowi Grzelakowi za obniżenie opłaty za ogródki restauracyjne na  60gro-
szy. Prosił aby popierać uchwałę. Podziękował władzom miasta i sponsorom za śniadanie 
wielkanocne. Oznajmił, że rozwieziono 450 paczek po różnych instytucjach.  

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta  Miasta Gdańska  Ds. Zrównoważonego Rozwoju  
i Mieszkalnictwa  
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Prezydent powiedział, że menadżer śródmieścia ściśle współpracuje z restauratorami. 
Mimo kryzysu i ciężkiej sytuacji restauratorzy byli solidarni i wsparli osoby potrzebujące, 
podziękował za ten czyn. Wyróżnił i podziękował panu Piotrowi Dzikowi. Ogródki gastrono-
miczne mają dać szanse i przestrzeń aby była szansa na skorzystanie z lokali gastrono-
micznych. Prezydent wspomniał o narzędziach, promocjach związanych z czynszami oraz, 
że będzie reagował na bieżąca sytuację. Wspomniał o kolejnym spotkaniu z przedsiębior-
cami gdzie będą omawiane kolejne kwestie. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości  

Skierował pytanie do pani prezydent, pana prezydenta Grzelaka, czy miasto w kolejnych 
miesiącach mają plany do wprowadzenia kolejnych uchwał dla przedsiębiorców w tych  
trudnych czasach. 

Poprosił  panią przewodniczącą o kontrolę czasu wypowiedzi radnych. 

 

JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości  

Powiedziała, że bardzo łatwo przychodzi krytyka Koalicji Obywatelskiej krytykowania rządu. 
Wyraziła opinię, że uchwała daje możliwość przesunięcia płatności  lecz oczekiwałaby, że 
nasze miasto stać na więcej. Radna dziękuje prezydentowi Grzelakowi za zapowiedź  w  
zwiększeniu tej pomocy. Miasto stać na większą pomoc .I czeka na kolejne kroki, będzie 
głosować za przyjęciem tej uchwały. 

 

PIOTR DZIK-Radny Klubu Wszystko Dla Gdańska  

Podziękować pani prezydent i panu prezydentowi za rozmowy z Akademią Sztuk Pięknych, 
będzie porozumienie odnośnie przejścia przez pasaż, przejście przez zbrojownię. Radny 
podziękował dodatkowo panu prezydentowi Kowalczukowi i współpracownikom za wsparcie 
przy śniadaniu wielkanocnym i logistycznym załatwieniu sprawy. 

 

KRYSTIAN KŁOS-Radny Koalicji Obywatelskiej  

Poruszył kwestię podatków, oraz kwestii odroczenia i, że miasto nie może anulować takich  
podatków. Radny ma apel do radnych Prawa i Sprawiedliwości ponieważ są  bliżej władz 
centralnych o zmianie w funduszu drogowym, gdzie miasto Gdańsk jest wykluczone z  
podejmowania decyzji odnośnie  remontu i budowy dróg lokalnych. Miasta wojewódzkie  
powinny być na nowo włączone aby móc decydować. 

 

KAMILA BŁASZCZYK-Radna Koalicji Obywatelskiej  

Radna  odniosła się do niektórych działań rządu poruszyła problem Janosikowego, oraz 
kwestii odmrażania gospodarki. Powiedziała, że te 100 mln złotych, można by  przeznaczyć 
na wsparcie dla przedsiębiorców. Prosi o wstawienie się za apelem i zwolnienie miasta 
Gdańska z Janosikowego. 

 

BOGDAN OLESZEK-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Radny wypowiedział się, że jest zgodny z apelem odnośnie zwolnienia z Janosikowego. 
Wyraził swoją opinię odnośnie swoich przedmówców, że wyrażamy chęć pomocy innym, 
jednakże pomoc mogłaby być większa lecz są mniejsze wpływy do budżetu miasta. 
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EMILIA LODZIŃSKA- Radna Koalicji Obywatelskiej  

Radna wyraziła poparcie dla uchwał, ma jednocześnie pytanie odnośnie komunikatów,  
pożyczek odnośnie  5 tysięcy złotych, ile wypłacił Urząd Pracy w Gdańsku. Prosi o jednolity 
przekaz odnośnie przedszkoli i żłobków. Podziękowała wszystkim nauczycielom oraz rodzi-
com za pomoc i zaangażowanie w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. 

 

ELŻBIETA STRZELCZYK-Radna Prawa i Sprawiedliwości 

Radna potwierdziła, że będzie głosować za uchwałami. Odniosła się do słów radnej Kamili 
Błaszczyk odnośnie transportu, przypomniała, że dodatkowym środkiem transportu mogą 
być rowery miejskie, które niebawem będą udostępnione. Rozładowałoby to  zatłoczone 
środki komunikacji miejskiej.  

 

KAMILA BŁASZCZYK-Radna Koalicji Obywatelskiej 

Odniosła się do słów radnej Elżbiety Strzelczyk, że uruchomienie rowerów miejskich w naj-
bliższym czasie jest  nierealne. Nadmieniła, że jest to projekt metropolitalny, który dotyczy  

szerszego spektrum. 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 

Pani prezydent w odpowiedzi odniosła się do pytania radnej Emilii Lodzińskiej i poinformo-
wała , że informacja o micro pożyczkach 5 tysięcy złotych została przekazana na początku 
spotkania. Poinformował, że zostało złożonych 22 tysiące wniosków i wypłacono zostało 
2122. Odniosła się do spotkań zdalnych z premierem i  ministrami. Powiedziała, iż miasto   
współpracuje,  podrzuca pomysły takie jak, np. otwarcie lasów, plaż i parków. Wspomniała, 
że pomysł ten powstał  z inicjatywy miast Gdańska, Sopotu i Gdyni.  

 

PIOTR KOWALCZUK- Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 

Prezydent zabrał głos i przekazał informację dotyczącą  przedszkoli i żłobków, oznajmił, że 
nie ma jeszcze dokumentacji prawnej jak postępować podczas otwarcia tych placówek. 

Prezydent szeroko odniósł się do sytuacji epidemiologicznej. 

 

JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości- Radna odniosła się do sytuacji pan-
demii, że jest to sytuacja wyjątkowa, rząd próbuje delikatnie odmrażać gospodarkę, a kluby 
opozycji za każdym razem negują pomysły rządu. Powiedziała, że kwota, którą miasto wy-
dało na maseczki, płyny dezynfekcyjne, przeznaczyło bardzo dużo środków, a nie zawsze 
te rzeczy są odpowiednio rozdysponowane. Przekazała informację, że telefonicznie skon-
taktowała się z Domem Pomocy Społecznej na ul. Polanki i okazało, że nie mają maseczek 
itp. Radna powiedziała, że widzi  brak pomocy ze strony miasta w przekazywaniu środków 
do walki z pandemią w DPS. 

 

PIOTR KOWALCZUK- Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 

Prezydent w odpowiedzi, odparł zarzuty twierdząc, że wszystkie  Domy Społeczne  
otrzymują pomoc i są wspierane przez miasto. 
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BEATA DUNAJEWSKA-Radna Klubu Wszystko Dla Gdańska 

Wyraziła swoje zdanie na temat wystąpienia radnej Joanny Cabaj, odnośnie DPS, oraz wy-
raziła swoją opinię na temat  telefonu radnej, do placówki na ul. Polanki. Prosi w swojej 
wypowiedzi, aby sprawdziła na przyszłość dokładniej to o czym mówi i przedstawiła fakty. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Za                        33 

Przeciw                 0 

Wstrzymało się     0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

                                                                     

 

UCHWAŁĘ NR XXII/544/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie przedłużenia wskazanym podatnikom, których płynność finansowa uległa  
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  

powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju  
i czerwcu 2020 r. 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 

2) w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nie-
ruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta Gdańska 
za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (druk 575 + autopoprawka); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego 

 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 

 

IZABELA KUŚ-Skarbnik Miasta Gdańska 

Pani skarbnik poinformowała o pomocy dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawiła 
zasady udzielania ulg oraz o odroczeniach na raty. Wspomniała również  o wzorach wnio-
sków dotyczących ulg. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

                                                                                                            Za                    33    
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                                                                                                            Przeciw             0 

                                                                                        Wstrzymało się  0 

 

                                                               Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/545/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania  
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miasta  

Gdańska za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających cha-
rakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyj-
nym (druk 576) 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Finansowego 

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna 

K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 

 

IZABELA KUŚ-Skarbnik Miasta Gdańska 

Pani skarbnik poinformowałam o zmianie w uchwale o nr  1430 z dnia 22 lutego 2018, 
przedstawiła nowe zmiany, które dotyczą mieszkańców Gdańska jak również przedsiębior-
ców. 

Przystąpiono do głosowania.                                                                                                   

                                                                                                                             
Za                     33 

Przeciw              0 

                                                                                                         Wstrzymało się  0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/546/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 
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zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  
odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych  
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej  

jednostkom organizacyjnym. 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki - 
rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku (druk 564); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła prezentację planu rejonu Aniołki-rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej. Poin-
formowała, że projekt ustala możliwość zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej. Cha-
rakter zabudowy ma nawiązywać do zabudowy willi miejskiej. Przekazała, że zostały usta-
lone w projekcie konkretne wytyczne w związku z kształtowaniem zieleni. Projekt planu do-
puszcza i umożliwia komunikację miejską. 

Pani dyrektor szeroko zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.                                                               

                                                                           

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

Odniósł się do projektów zagospodarowania przestrzennego na Chełmie w odniesieniu do 
projektu bieżącego. Szeroko przedstawił swój punkt widzenia. Zmiany w ocenie radnego  
w planie rejonu Aniołki dotyczące zabudowy nie tylko jednorodzinnej ale też wielorodzinnej 
zmienią charakter dzielnicy, które ingerują w ład architektoniczny. Zwrócił się do radnych z 
apelem aby wsłuchać się w głos mieszkańców. 

 

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, DS. Zrównoważonego Rozwoju i 
Mieszkalnictwa 

Prezydent odniósł się, do wypowiedzi radnego Przemysława Majewskiego. Wyjaśnił, że po 
uwagach i petycjach mieszkańców, zostały uwzględnione w projekcie znaczne zmiany. 
Ostateczna propozycja uwzględnia większość uwag. W planie jest nielimitowana  zabudowa 
co daje nam możliwości intensywnej zabudowy np. usług hotelowych bądź akademików dla 
uniwersytetu medycznego. 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
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Pani dyrektor odniosła się do uwag radnego Przemysława Majewskiego, przedstawiła wizu-
alizację projektu z uzasadnieniem. 

 

MICHAŁ HAJDUK-Radny Koalicji Obywatelskiej 

Radny chciałby, żeby rejon zachował historyczny charakter, jest mieszkańcem tego regionu 
i będzie go wspierał. Podziękował mieszkańcom rejonu Aniołki za aktywny udział w konsul-
tacjach, proces był bardzo skomplikowany a mimo to wszystkie petycje zostały odrzucone. 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Odniosła się do wypowiedzi radnego Michała Hajduka, przedstawiła wizualizację. Wspo-
mniała, że na wniosek  mieszkańców zostały wprowadzane kolejne zmiany w projekcie .Wy-
mieniła szereg zapisów zgodnie ze zmianami. 

 

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Odniósł się do słów radnego Przemysława Majewskiego i podziękował za wcześniejsza wy-
powiedź z, którą się zgadza. Radny ma uwagi do projektu i stwierdza, że  skoro ten projekt 
jest tak dobry dlaczego jest tyle negatywnych zgłoszeń od mieszkańców. Radny jest za od-
rzuceniem projektu planu uchwały tejże dzielnicy Gdańska. 

 

 

EMILIA LODZIŃSKA -Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna zwróciła się do radnych Andrzeja Skiby i radnego Przemysława Majewskiego  
z zapytaniem skoro twierdzą, że jest tyle uwag od mieszkańców co zrobili w tym temacie. 
Czy poczynili jakieś kroki, żeby właśnie pomóc. Odniosła się do poprzedniego planu, któ-
rego nie przyjęłaby do realizacji natomiast w tej formie, plan jest do akceptacji. Radna po-
wiedziała, że radni Koalicji Obywatelskiej włożyli dużo pracy i wysiłku w opracowanie  pro-
jektu planu, który aktualnie tak wygląda. 

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny wypowiedział się, że radna Emilia Lodzińska  ma na celu odwrócenia uwagi od 
sedna. Wyraził swoją aktywność i zaangażowanie w działaniach podjętych przy takich 
uchwałach. Według jego oceny pani Edyta Damszel -Turek, nie jest otwarta na zmiany, które 
proponują mieszkańcy. 

 

ANNA GOLĘDZINOWSKA-Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna wyraziła opinię odnośnie polityki przestrzennej dzielnicy Aniołki, że dzielnica  była 
traktowana trochę po macoszemu. Wspomniała  o planach  miejscowych w,których poja-
wiały się ryzykowne rozwiązania  np. komunikacyjne. Podziękowała  Biuru Rozwoju Gdańsk 
za powstrzymanie planu wyburzenia kamienicy z XIX wieku. Stwierdziła, że ten plan nie 
doprowadzi do zabetonowania tej dzielnicy. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
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Radny odniósł się do wypowiedzi radnej Emilii Lodzińskiej, że nie jest tak, że nie jest  
aktywny w tej sprawie. Stwierdził, że otrzymał mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców odnośnie 
zabudowy w tej dzielnicy. Powiedział, że powinniśmy zagłosować przeciwko planowi zago-
spodarowania przestrzennego w takiej formie jakiej jest. 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Radny jest zgodny z radnym Przemysławem Majewskim, że należy słuchać mieszkańców. 
Ale trzeba zwrócić uwagę, że plan ten powstał na podstawie pracy planistów, architektów 
osoby, które bardzo dobrze znają  się na tym. Plan ten został przygotowany właśnie przez 
takie osoby. Wyraził opinię, że plan bardzo korzystnie wpłynie na rozwój rejonu Aniołki. 

 

BOGDAN OLESZEK-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Według radnego plan ten był tak długo opracowywany, omawiany, że jest na tyle przygoto-
wany, że można podjąć  pozytywną opinię. Wymienił kilka projektów planów zagospodaro-
wania innych rejonów, które również były dopinane przez długi okres czasu. 

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny wspomniał, że głosy mieszkańców były istotne, że  mieszkańcy martwią się o wzrost 
ruchu w ich regionie, Osoby, które mieszkają w tym regionie są bardziej zorientowane czy 
nowy plan  pomaga czy szkodzi miastu. Na ten moment w tym układzie nie jest do zaakcep-
towania taki projekt planu.  

 

KATARZYNA CZERNIEWSKA- Radna Wszystko Dla Gdańska 

Radna przytoczyła fragment maila, który dotarł do Komisji Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Jednocześnie chciała poinformować o spotkaniu z Profesorem Lorenzem, który  
również pozytywnie odniósł się do koncepcji planu. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI- Radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

Odniósł się do wypowiedzi radnej Katarzyny Czerniewskiej odnośnie informacji o mailu, 
który otrzymała. Prosi o niegeneralizowanie takiej sytuacji i podchodzić z dystansem do  
różnych wypowiedzi. 

 

ROMUALD PLEWA - Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny zwrócił uwagę na pismo, które było od przewodniczącej zarządu dzielnicy Aniołki. W, 
którym to piśmie jest prośba aby debatować w maju a nie teraz. Powiedział, że radni tej 
dzielnicy nie mieli możliwości wyartykułowania wszystkich problemów tej dzielnicy. Według 
radnego decyzyjność odnośnie dzielnicy powinna być uchwalana w maju a nie w kwietniu. 
Będzie głosował przeciw tej uchwale. 

 

EMILIA LODZIŃSKA- Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna odniosła się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Według niej nie ma tu żadnych 
problemów odnośnie tej uchwały. Sprawa się toczy od 3 lat, było mnóstwo czasu na dopięcie 
tego tematu, cała masa spotkań, rozmów i opinii w tej kwestii. Przekazała, że prace komisji 
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były dobrze zorganizowane, mieszkańcy mieli możliwość i dostęp do pełnej informacji. 
Spektrum możliwości było bardzo duże i każdy mógł się  wypowiedzieć. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Poinformowała o dwóch wnioskach formalnych. 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Wypowiedział się, że zarówno mieszkańcy jak i radni oraz przedstawiciele rad dzielnicy 
mają różne opinie i zdania. Prosi o przejście do głosowania, oraz  zamknięcie listy mówców. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

Radny wnioskuje o wniosek formalny w imieniu Prawa i Sprawiedliwości i odesłanie tego 
projektu uchwały do ponownego omówienia przez Komisje Zagospodarowania Przestrzen-
nego. 

 

CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR-Radny Koalicji Obywatelskiej 

Wypowiedział się, że jako przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej będą za zamknięciem listy 
mówców. Co do odesłania tego planu do komisji, zagłosują przeciw. Powiedział, że dyskusja 
na tym etapie została już wyczerpana. Postulaty mieszkańców zostały poprawione w pro-
jekcie uchwały. Odsyłanie  projektu do komisji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ar-
gumenty zostały wyczerpane. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję: są 2 wnioski formalne. 

 

1) o zamknięciu listy mówców, głosowanie:                                               
                 

Za     21 

Przeciw     10 

Wstrzymało się 2 

 

     Wniosek o zamknięcie listy mówców został przyjęty. 

 

2) o odesłanie do komisji, głosowanie:  

Za                    12 

Przeciw           20 

Wstrzymało się 1 

 

Wstrzymujący druk nie został odesłany do komisji. 
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Przystąpiono do głosowania. 

 

Za                      20 

Przeciw     12 

Wstrzymało się  1 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/547/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku (druk 565); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 
 

 
EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Pani Dyrektor przedstawiła plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Chełm  
na podstawie prezentacji w aplikacji Teams. Powiedziała, że nad planem biuro rozwoju, pracuje 
już  4 lata. Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI- Radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości 

Radny odniósł się do planu i nadmienił, że  kontrowersyjna w projekcie jest wysoka zabudowa 
wielorodzinna gdzie teraz na tym terenie znajduje się zabudowa jednorodzinna. Powiedział, że 
wykorzystanie terenu  na zabudowę deweloperską  zaburzy całokształt tej dzielnicy, tych ulic. 
Wspomniał, że w obecnym kształcie plan ten nie uwzględnia szeregu uwag mieszkańców. Bez 
korekty planu nie powinniśmy przyjmować tej uchwały. 
 
EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Odniosła się do planów urbanistycznych, przedstawiła projekt w prezentacji. 
 
KAMILA BŁASZCZYK –Radna Miasta Gdańska 
Radna podkreśliła, że  śledziła realizację i  postęp w realizacji  tego planu. Radna przedstawiła 
i podkreśliła usprawnienia komunikacyjne tego regionu. Nadmieniła, że najistotniejsze  sprawy 
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zostały  ujęte  w tym planie. Poprawione zostały plany dotyczące parkingu. Będzie zabiegać o 
środki na realizację tej inwestycji. 
 
MATEUSZ SKARBEK-Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska (KO) 
Przewodniczący wypowiedział się, że do niego również zwrócili się mieszkańcy odnośnie tego 
projektu. Powiedział, że ten plan jest potrzebny i porządkuje rzeczy, które nie były 
uporządkowane. Akceptuje ten projekt ,który był bardzo długo omawiany i dopracowywany. 
 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko Dla Gdańska 

Radna prosi o szczegółowe rozwinięcie przedstawicieli tego planu, co ułatwi podjęcie  
decyzji. Wyraziła swoją opinię po rozmowie z mieszkańcami, że  martwią się o to, że ich 
mieszkania będą w tej chwili mocno zacienione przez zbyt wysoka zabudowę  jak również 
o obsługę  komunikacyjną. 

 

MATEUSZ SKARBEK-Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska (KO) 

Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi swojej poprzedniczki. Wspomniał, że naturalne 
jest to, że mamy sytuację pandemii i niekiedy dotarcie  mieszkańców na spotkania jest cza-
sem ograniczona. Uważa, że plan co do zasady wydaje się rozsądny. 

 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko Dla Gdańska 

Radna wyraziła krótkie sprostowanie swojej  poprzedniej wypowiedzi. 

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, Ds. Zrównoważonego Rozwoju i 
Mieszkalnictwa 

Pan prezydent wypowiedział się odnośnie projektu planu. Powiedział, że od tego planu za-
leży ważna budowa.  Budowa ośrodka dla osób z zespołem downa. To zadanie ma realizo-
wać spółka gdańska, gminy miasta  Gdańska. Powiedział, że miasto czeka na  ten, plan 
ponieważ jest przeznaczona na ten cel pożyczka z Pomorskiego Funduszu  Rozwoju. Po 
uchwaleniu tego planu od razu  zostanie uruchomiony przetarg. Przekazał, że w 2021 roku 
miasto chciałoby  tę inwestycję zrealizować. 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

Przedstawiła w swojej prezentacji, że w ramach projektu planu, tereny inwestycyjne mają  
obsługę komunikacyjną. Natomiast pojawienie się nowej budowy wymusi nową obsługę ko-
munikacyjną.  Nadmieniła, że aktualny plan posiada  swoja istniejącą drogę komunikacyjną 
poprzez wcześniejsze prawa nabyte. Wspomniała również, że większość tego terenu to 
działki gminne. 

 

BEATA DUNAJEWSKA-Radna Klubu Wszystko Dla Gdańska 

Radna chciałaby dołączyć się do głosu prezydenta Grzelaka, popiera inwestycję budowy 
placówki dla dzieci młodzieży z autyzmem jest to bardzo ważna sprawa. 

 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
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Podsumowała dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Za             19 

Przeciw   11 

Wstrzymało się  2 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/548/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon 

ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku 
(druk 553); 

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła prezentację projektu w teamsach również z uzasadnieniem. 
Przekazała informację, że prezydent wniósł o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska- 

Podsumowała dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

                         
    Za                        33 
    Przeciw                0 
    Wstrzymało się   0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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UCHWAŁĘ NR XXII/549/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Łostowice w rejonie ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu 

 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stogi rejon Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku 
(druk 560); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła prezentację projektu w teamsach z uzasadnieniem. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/550/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Stogi rejon Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 
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8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza                
w mieście Gdańsku (druk 582); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła prezentację projektu w teamsach z uzasadnieniem. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Za                       33 

Przeciw               0 

Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła  

 

UCHWAŁĘ NR XXII/551/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza w mieście 

Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

   Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 

 

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Biskupia Górka - część zachodnia w mieście Gdańsku (druk 583); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
 

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Pani dyrektor przedstawiła prezentację projektu w teamsach z uzasadnieniem. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się    0 

Rada Miasta Gdańska uchwałę podjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/552/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Biskupia Górka - część zachodnia w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku  (druk 584); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 

 
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła prezentację projektu w teamsach z uzasadnieniem. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
                                                                                                  Za                      33 
                                                                                                            Przeciw              0 
                                                                                                            Wstrzymało się  0 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/553/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Klukowo rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 

 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku (druk 
593); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Edyta Damszel-Turek  – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
 

Komisja wiodąca: K. Sportu i Turystyki – pozytywna 
 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Przedstawiła prezentację projektu w teamsach z uzasadnieniem. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK-Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że błędnie jest podana w porządku Komisja wiodąca,   
powinno być Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i ona wydała opinię pozytywną . 

Przewodnicząca udzieliła głosu w dyskusji: 

 

WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Radny w swojej wypowiedzi popiera projekty a  w szczególności ostatni dotyczący kąpieliska 
morskiego Stogi II. Podziękował Pani Dyrektor Edycie Damszel-Turek za obszerne i profe-
sjonalne przygotowanie. 

 

CEZARY ŚPIEWAK-DOWBÓR-Radny Koalicji Obywatelskiej 

Radny w swojej wypowiedzi pozytywnie odniósł się do przygotowania  i samego pomysłu 
projektu dotyczącego kąpieliska morskiego Stogi II. Będzie głosował za tym projektem. 

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny podziękował radnemu Błaszkowskiemu, że mino szalejącego wirusa, aktywnie się 
udziela. Zadaje sobie pytanie, ile jest jeszcze takich projektów, które czekają  w kolejce. 
Prosiłby o link do strony w, którym miałby wgląd na takie projekty. 

 

EDYTA DAMSZEL-TUREK-Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
Dyrektor wyjaśniła, że na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się tabelka w jaki sposób 
dany wniosek został rozpatrzony. Wnioski się nie przedawniają chyba, że właściciel zmieni 
zdanie, wycofa wniosek. Wspomniała, że wniosków w okresie półrocznym  jest około 50. 
Proces planistyczny trwa około 2 lata, jeśli jest skomplikowany nawet 4. 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
 
                                                                                               Za                      33 
                                                                                                Przeciw               0 
                                                                                                Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/554/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor Edycie Damszel-Turek za zreferowanie projektów. 
Powiedziała, że był  to ostatni projekt związany z planami miejscowymi. 
 
11A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska 
w sprawie pozbawienia ulicy Świętego Piotra kategorii drogi gminnej (druk 610);     
   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Emilia Lodzińska – Przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego 

 

EMILIA LODZIŃSKA -Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna  poinformowała o zebraniu Komisji i po konsultacjach i monitach wnosi o uchwalenie 
tego projektu. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

Za                      32 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  1 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła  
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UCHWAŁĘ NR XXII/555/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska  
w sprawie pozbawienia ulicy Świętego Piotra kategorii drogi gminnej 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu 

11B) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie nadania ulicom: gen. Władysława Andersa, Astrowej, gen. Stefana Grota-Roweckiego, 
Lipcowej, Heleny Marusarzówny, Powstania Listopadowego, Szczodrej, Powstania 
Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej kategorii dróg gminnych (druk 
611);     
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Emilia Lodzińska – Przewodnicząca K. Zagospodarowania Przestrzennego  
 

 

EMILIA LODZIŃSKA -Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna odczytała treść projektu uchwały, wniosła o uchwalenie. 

 

ROMUALD PLEWA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny odniósł się w szczególności do nadania imieniem ulicy gen. Władysława Andersa  
w celu upamiętnienia jego zasług. Prosi o wykreślenie tej ulicy z powyższej uchwały, gdyż 
obniżamy rangę tej ulicy, co nie powinno mieć miejsca. 

 

EMILIA LODZIŃSKA -Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna dodała w uzupełnieniu swojej wypowiedzi, że jest odwrotnie niż pan radny Plewa 
mówi, że wręcz podnosimy rangę ulic, nadając im miano dróg gminnych. 

 

ALAN ALEKSANDROWICZ-Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Pan prezydent  gwoli wyjaśnienia do słów pana radnego Romualda Plewy, odnośnie ulicy 
gen. Władysława Andersa. Wyjaśnił, że wszystkie drogi w mieście są drogami gminnymi 
według ustawy o drogach publicznych. Wymieniona ulica zmienia charakter, jest drogą 
gminną ponieważ przebiega w mieście i uchwała nie ma na celu obniżenia rangi tejże ulicy. 

 

EMILIA LODZIŃSKA -Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna jeszcze raz podkreśliła, że uchwała nie ma na celu zmiany rangi, klasy ulicy Andersa. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
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Przystąpiono do głosowania. 

Za                     31 
Przeciw             0 
Wstrzymało się  2 
 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/556/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska  
w sprawie nadania ulicom: gen. Władysława Andersa,  Astrowej,  gen. Stefana Grota- 
Roweckiego, Lipcowej, Heleny Marusarzówny, Powstania Listopadowego, Szczodrej,  

Powstania Listopadowego, Szczodrej, Jerzego Waldorffa i Wołkowyskiej kategorii dróg 
gminnych 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu 

12)  zmieniająca Uchwałę nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych  
Miasta Gdańska, zmienioną Uchwałą Nr VI/62/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 7 
marca 2019r. (druk 585 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska 
Barbara Frydrych  – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 
 

BARBARA FRYDRYCH-Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Pani Dyrektor zreferowała zmiany, które zostały wprowadzone w sprawie szczegółowych zasad 
odnośnie przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska. 
Zasadnicze zmiana to sposób wypłacania w systemie miesięcznym Stypendium może być 
przyznawane na okres  od miesiąca do sześciu miesięcy. Na ten cel przyznano 700 tys. Złotych. 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 

 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny poinformował, że z tego co mu wiadomo. Stypendia mają być przyznawane dla osób 
niezatrudnionych na żadnych etatach. Mają być przyznawane dla osób, które naprawdę tego 
potrzebują w obecnych czasach. Zachęca o pozytywne przegłosowanie tej uchwały. 

 
BARBARA FRYDRYCH-Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Pani Dyrektor w uzupełnieniu przekazała, że nie można przeprowadzić zapisów  kryteriów 
dochodowych w związku z Rodo. Zreferowała autopoprawkę, stypendium będzie 
przekazywane osobie fizycznej zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku. Ale 
przy złożeniu oświadczenia, że dany projekt nie jest finansowany z innych źródeł, nie jest 
wykonywany z pracy zawodowej. 
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ANNA GOLĘDZINOWSKA-Radna Koalicji Obywatelskiej 

Radna dopytuje jak to się ma do ordynacji podatkowej, czy to jest grupa wyłączona  
z opodatkowania, czy twórcy będą musieli zapłacić podatek od wsparcia. 

 

BARBARA FRYDRYCH-Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Wyjaśniła, że będą musieli zapłacić podatek. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

                    

Za                      32 

Przeciw              0 

Wstrzymało się 1 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/557/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

zmieniająca Uchwałę nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta 
Gdańska, zmienioną Uchwałą Nr VI/62/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2019r. 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu 

13) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 r.      
w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 
 (druk 594) ; 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska 
Barbara Frydrych  – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 
 

BARBARA FRYDRYCH-Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Pani Dyrektor  wyjaśniła, że wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy. 
Mają na celu wdrażanie rozwojowe czytelnictwa. Powiedziała, że operatorem programu ma być 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Prezydent wnosi o uchwalenie. 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

                 
Za                     33 
Przeciw             0 
Wstrzymało się 0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/558/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 r.     w 
sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu 

14)  w sprawie nadania nazwy Skwer Ruchu Młodej Polski (druk 559 + autopoprawka); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji 
 

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 
Pani Prezydent odniosła się do mapki wniesionej do projektu. Powiedziała, że za część tej 
umowy, wpłacił do budżetu miasta jeden z inwestorów, który wybudował kamienicę przy ulicy 
Rajskiej. Kolejna część została dołożona z budżetu miasta. Prezydent wspomniała, że zależało 
miastu na otwarciu skweru 3 maja. Lecz w ten dzień będą miały miejsce inne obchody, będzie 
to 40-lecie jednej z ważniejszych manifestacji, poświęconej Ruchowi Młodej Polski. W swojej 
wypowiedzi odniosła się do strajków sierpniowych. Pani prezydent prosi o uchwalenie . 

 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny podziękował za wypowiedź pani prezydent,  jednocześnie dziękuje za obecność na sesji 
panu Macieju Grzywaczewskiemu. Apeluje do wszystkich radnych o uchwalenie tego projektu. 

 

ROMUALD PLEWA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny chciałby zgłosić i umówić się na spotkanie do pani prezydent odnośnie wsparcia dla 
pana Tadeusza Szczudłowskiego. Aktualnie ma on problemy zdrowotne. Radny będzie 
chciał się spotkać abyśmy wsparli Pana Szczudłowskiego. 
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WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Radny wyraził swoja ogromną satysfakcję i jest dumny, że będzie mógł głosować nad tą 
uchwałą. 

 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 

Pani prezydent zwróciła się do radnego Romualda Plewy, że w tej chwili jest dużo reżimów 
sanitarnych i osobiste spotkanie raczej nie jest możliwe. Ale jest tyle innych środków  
przekazu, że na pewno się skontaktuje z radnym. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Za                       33 

Przeciw               0 

Wstrzymało się  0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/559/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie nadania nazwy Skwer Ruchu Młodej Polski 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu 

 
15) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udziela-

nia oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych 
gruntów (druk 562 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu 
 

   Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna  
                              K. Strategii i Budżetu – pozytywna  

RONALD DUDZIUK-Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali  
i Gruntów   Szeroko zreferował projekt uchwały dotyczący wysokości stawek prawa  
użytkowania wieczystego gruntów. 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
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Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

Za                        32 

Przeciw                0 

Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/560/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania 
oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu  

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu 

 
16)  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu za-

warcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 563); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu 

 
   Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna  
                              K. Kultury i Promocji – pozytywna  
 

 
TOMASZ LECHOWICZ-Dyrektor Wydziału Skarbu 
Zreferował projekt uchwały. Powiedział, że podmiot prywatny w ramach partnerstwa ma 
odbudować budynek, doprowadzić do rewitalizacji, żeby ożywić ten region miasta aby funkcja 
kulturalna, funkcja edukacyjna mogła zaistnieć. Prosi o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. 
 
PIOTR DZIK-Radny Klubu Wszystko Dla Gdańska 
Radny zaopiniował uchwałę jako bardzo zacny cel, podkreślił współpracę między miastem  
a Akademią Sztuk Pięknych a przede wszystkim umożliwi przejście mieszkańców przez 
Zbrojownię tym samym zwiększy obroty dla  przedsiębiorców.  
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny prosi o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Przedstawił istotę sprawy, zasięg 
artystyczny. Powstanie silny gracz kulturalny, artystyczny na mapie Gdańska. 
 
ALAN ALEKSANDROWICZ-Zastępca Prezydenta Gdańska 
Pan Prezydent bardzo pozytywnie zreferował projekt uchwały. Projekt ten ożywi rejon miasta. 
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Prosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku, tym samym wspomożemy Akademię Sztuk Pięknych 
a jednocześnie pozytywnie wpłynie na rozwój miasta. 
 
 
PRZEMYSŁAW RYŚ-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Radny zwrócił się z zapytaniem do dyrektora Tomasza Lechowicza  czy został zabezpieczony 
w umowie przekazania zapis, że budynek będzie miał przeznaczenie kulturowe a nie na 
przykład, że powstanie w tym miejscu bursa lub też hostel. 
 
TOMASZ LECHOWICZ-Dyrektor Wydziału Skarbu 
Dyrektor odpowiedział na pytanie, że nie ma jeszcze umowy użytkowania, natomiast jest 
wstępne ustalenie. Nadmienił, że cel użytkowania będzie ściśle określony. Wspomniał, że to 
co jest misją uczelni, będzie miało miejsce w umowie. Jest to ściśle określone z Akademią 
Sztuk Pięknych. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                        31 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   2 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/561/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy użytkowania nieruchomości 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu 

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości (druk 579); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu 

 
   Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna  
                              K. Kultury i Promocji – pozytywna  
 
TOMASZ LECHOWICZ-Dyrektor Wydziału Skarbu 
Zreferował projekt uchwały. Powiedział, że w tym projekcie jest mowa o nieruchomości Domu 
Ekonomisty. Nieruchomość znajduje się przy Długim Targu, w bliskim sąsiedztwie Dworu 
Artusa. Wspomniał, że nieruchomość ta powinna zostać przekazana do Muzeum Miasta 
Gdańska. Jednak aby zawrzeć taką umowę jest potrzebna zgoda Prezydenta Miasta Gdańska 
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na rozdysponowanie tą nieruchomością. Dyrektor prosi o poparcie tej uchwały.  
  
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny uważa, że ten projekt uchwały jest zupełnie niekonfliktowy. Powiedział, że na zebraniu 
komisji wszyscy głosowali jednogłośnie. Prosi o poparcie projektu. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                       33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/562/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy użytkowania nieruchomości  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu 

 
18)  w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obsza-

rach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020 (druk 581); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 
 
Komisja wiodąca: K. Sportu i Turystyki – pozytywna 

 

MACIEJ LOREK- Dyrektor Wydziału Środowiska 

Dyrektor zreferował zasady oraz daty  otwarcia kąpielisk przyległych do granic Gminy Miasta 
Gdańska. Wspomniał, że taka uchwała zawsze wcześniej jest konsultowana po ustaleniach 
z sanepidem, Urzędem Morskim i Wodami Polskimi. Prosi o przychylenie się do uchwały. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. 
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 Za                      33 

Przeciw               0 

Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

 
 

UCHWAŁĘ NR XXII/563/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach 
morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2020  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu 

19)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zaso-
bem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta 
Gdańska na strefy czynszowe (druk 591); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 
 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, Ds. Zrównoważonego Rozwoju i 
Mieszkalnictwa 

Prezydent zreferował projekt uchwały. Wspomniał, że projekt tej uchwały ma na celu wspo-
móc naszych  przedsiębiorców, odwołuje się do ustawy covidowej. Powiedział, że  uchwała 
daje możliwości elastycznego dostosowanie się do sytuacji i do potrzeb przedsiębiorców. 
Prosi o pozytywne głosy w tej uchwale. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. Przystępujemy do głosowania. 

Za                       33 

Przeciw               0 

Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/564/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 
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zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem 
komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska 

na strefy czynszowe  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu 

19A) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa 
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele nie-
związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 596);     
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  
Michał Szymański –  Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 

   Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – nie opiniowała  
                              K. Strategii i Budżetu – posiedzenie 30.04.2020 o 8:30 
 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, Ds. Zrównoważonego Rozwoju i 
Mieszkalnictwa 

Prezydent zreferował projekt uchwały. Powiedział, iż jest to kolejny element gdańskiego 
pakietu wsparcia. Miasto przygotowuje się na kolejne etapy. Prosi aby już dziś  przyjąć 
uchwałę, żeby wcześniej zarezerwować teren pod ogródki gastronomiczne. Nadmienił, że 
będą przepisy związane z odległościami stolików od siebie. Wspomniał o kwestii zajęcia dróg 
publicznych pod lekkie obiekty handlowo usługowe. Prezydent przypomniał, że Ci 
przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia, zwolnień jednomiesięcznego czynszu. Prosi o 
pozytywne rozpatrzenie tej uchwały. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                       33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/565/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

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 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu 
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20)  w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 35 w Gdańsku przy ul. Wałowej 36                  
(druk 558); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych  
 
Prezydent zreferował powyższa uchwałę. Powiedział, że  imię dla przedszkola wybrały 
dzieci, społeczność przedszkola, kadra pedagogiczna oraz rodzice. Przedszkole będzie 
nosiło nazwę „Dziecięcy Bastion” i jest ściśle związane z partnerem społecznym w zakresie 
jego pracy. Prosi o uszanowanie tej decyzji i zagłosować na ten projekt. 
 

  
JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna ma ogromną prośbę aby uszanować aspekt wychowawczy. Aby nadawać nazwy,  
które mogłyby poszczycić się dokonaniami i były ściśle związane z daną placówką. 
Nadmieniła, że byłoby to piękne i edukacyjne. Szanuje jednak wybór dyrektorów. Będzie 
wstrzymywała się od głosu. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                        28 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   5 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/566/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 35 w Gdańsku przy ul. Wałowej 36 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

  Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu 

 
21) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 88 w Gdańsku przy ul. Meissnera 4                   

(druk 557); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent wniósł prośbę po wspólnym wyborze od dzieci, kadry przedszkola oraz rodziców 
o przyjęcie  nazwy przedszkola: „Przyjaciół wiewiórki  PCK”. Powiedział, że jest to 
związane ze 100-leciem powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Przedszkole ma 
wpisane w swoją działalność, działalność charytatywną, rozwój, pomoc każdemu 
człowiekowi, uczy nawyków pro rodzinnych. Prosi o przyjęcie uchwały. 
 
WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny odniósł się do wypowiedzi radnej Joanny Cabaj, uważa, że należy akceptować 
wybór społeczności przedszkola, nie jest to wybór dyrektora danej placówki a właśnie 
społeczności. To jest demokratyczny wybór i należy go akceptować. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

     Przystąpiono do głosowania. 

                          
Za                         31 
Przeciw                 0 
Wstrzymało się    2 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/567/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 88 w Gdańsku przy ul. Meissnera 4 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu 

22)  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Nr 94 
w Gdańsku przy ul. Głębokiej 11 (druk 556); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

 
 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent przytoczył prośbę społeczności szkolnej, jaką chcieliby nadać nazwę swojej 
szkoły. Wybrali nazwę Hanza. Szkoła ta jest wpisana jako sportowa i centrum wodne. 
Placówka ta chciała wybrać tego patrona, ma to związek z tym, że w roku 2021 Gdańsk 
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będzie uczestniczył w 660 rocznicy pierwszego uczestnictwa starej hanzy. Wspomniał, że 
nowa hanza związku miast na wodzie i przy wodzie odzwierciedla niezwykłą tożsamość 
tejże szkoły. Prosi o przyjęcie uchwały. 
 
PIOTR GIERSZEWSKI-Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska (PiS) 
Radny stwierdził, iż rozumie, że prezydent szeroko uzasadniał wybór nazwy dla tej szkoły, 
gdzie między innymi woda jest dobrym łącznikiem, lecz to trochę za mało. Powiedział, że 
nie kwestionuje wyboru patronów, lecz szkoda, że szkoła sportowa będzie mieć tego typu 
nazwę. Lepszym rozwiązaniem, nazwą tego typu patrona jak Hanza bardziej nawiązuje do 
szkoły handlowej. Wszyscy powinniśmy dokładać więcej staranności, szukać patronów 
adekwatnych do danej placówki. Wstrzyma się od głosu. 
 
MATEUSZ SKARBEK-Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska (KO) 
Radny  odniósł się do nazw miast hanzeatyckich i powiedział, że bardzo się cieszy, że 
szkoła będzie nosiła taką właśnie nazwę. Hanza nie tylko odnosi się to miast 
średniowiecznych to także żywy organizm, który działa i istnieje. Nadmienił ,że staraniem 
radnego Bejma i radnego Skarbka  wnosili o nazwę ulicy ,właśnie o tej nazwie. Powiedział, 
że wybór tej szkoły jest bardzo akuratny, chciałby aby ta placówka nawiązała ścisły kontakt 
z Hanzą.  
 
  
ŁUKASZ BEJM-Radny Koalicji Obywatelskiej  
Radny uważa, że jest to świetny pomysł nazwania szkoły tym imieniem. Wspomniał, że był 
kiedyś delegatem na zjeździe miast hanzeatyckich. Powiedział, że młodzi ludzie mają 
możliwość poznania rówieśników, mogą wymienić się opiniami i poglądami. Nadmienił, że 
będzie popierał tę uchwałę. 
 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Radny w swojej wypowiedzi nadmienił, że nie zgadza się z trafnością i zasadnością na-
dania szkole tej nazwy. Stwierdził, że  jest to decyzja polityczna. Powiedział, że Hanza 
jest związkiem  gospodarczym, nowa Hanza jest narzędziem politycznym w nowej Eu-
ropy nie ma związku z nazwą dla tej szkoły. 

 

MATEUSZ SKARBEK-Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska (KO) 
Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Kazimierza Koralewskiego oraz wyraził swoje 
zdziwienie,  że radny nie widzi zasadności w nadaniu szkole tej nazwy. Powiedział, że jest 
to wspaniały pomysł, że jedna z  naszych placówek chce nosić tak wspaniałą nazwę. 
Nadmienił, że szkoła troszczy się o wymianę kulturową jak i inne aspekty, typu ścieżki 
historyczno- sportowe. Według radnego te słowa są zupełnie nie na miejscu. 
 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Wyraził podziękowania za słowa radnych Mateusza Skarbka oraz Łukasza Bejma, że 
wygłosili to czym jest w dzisiejszych czasach Nowa Hanza. To nie tylko związek 
gospodarczy ale przede wszystkim kulturowy, miast oparty o wodę. Prezydent jest dumny, 
że społeczność szkoły wybrała właśnie taką nazwę.  

 
WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny w swoim wystąpieniu odniósł się do wypowiedzi radnego Kazimierza Koralewskiego, 
że rozumie logikę jego wypowiedzi. Jednak uważa, że  szkoła  wkomponowuje się idealnie 
w naszą rzeczywistość, co zostało już wcześniej wspomniane przez pana prezydenta. 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 

     Przystąpiono do głosowania. 

                  
Za                        23 
Przeciw                1 
Wstrzymało się   9 
 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/568/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Nr 94  
w Gdańsku przy ul. Głębokiej 11 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

   Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu 

23) 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 Mia-
sta Gdańska (druk 552); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował powyższy projekt. Powiedział, że nowy ideał uchwały wprowadza 
ujednolicony system jednakowego traktowania wszystkich uczniów. Nadmienił, że miasto chce 
wspierać uzdolnionych uczniów, wprowadza zmiany aby ułatwić składanie dokumentów. 
Nadmienił, że nowy model ma na celu usprawnienie działań, aby młodzi ludzie mogli to 
stypendium otrzymywać. Prezydent prosi o uchwalenie tego projektu. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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           Za                      33 
           Przeciw               0 
           Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/569/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

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 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu 

24) 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 szkolny 2020/2021 (druk 570);                         

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały i powiedział o możliwościach wyboru przez uczniów 
szkół podstawowych, wybierających się do szkół ponadpodstawowych wyboru  więcej niż 3 
szkół. Prosi o podjęcie tej uchwały, które jest jak najbardziej zasadne. 
 

 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                       33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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UCHWAŁĘ NR XXII/570/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

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 szkolny 2020/2021 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu 

25)  w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego                      
w Gdańsku (druk 571 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Dodał, że w placówce będą klasy sportowe aby 
uczniowie mogli dalej kontynuować zajęcia sportowe i rozwój talentów. Zmiana nazwy nie 
wprowadza i nie wpłynie na działania statutowe chodzi o uporządkowanie aby ta szkoła mogła 
dalej funkcjonować. Wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 

                         
Za                        33 
Przeciw                 0 
Wstrzymało się    0 

 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/571/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego                       
w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu 

26) w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi                
w Gdańsku (druk 577);  
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt. Powiedział, że nowa nazwa szkoły będzie odzwierciedlała jakie 
typy oddziałów będą w placówce. Stwierdził, że zmiana nazwy nie wprowadza zmian w 
strukturze szkoły, w procesie organizacji, nie wpłynie negatywnie na działalność statutową 
szkoły. Jakość pozostanie na dotychczasowym poziomie. Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/572/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi                
w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu 

27)  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im.  
Janusza Kusocińskiego w Gdańsku (druk 573 + autopoprawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Nadmienił, że tak jak w poprzednich projektach uchwał 
struktura szkoły nie ulegnie zmianie, nie wpłynie negatywnie na statut szkoły. 
Wnosi o uchwalenie. 
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AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

   Za                     33 
   Przeciw             0 
   Wstrzymał się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/573/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących  
im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu 

28) w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 w Gdańsku   
z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (druk 572 + autopoprawka); 

       
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Nadmienił, że tutaj kwestią kluczową jest 
uporządkowanie szkół Mistrzostwa Sportowego, chodzi wyłącznie o to, żeby ta placówka 
miała i pełniła dalej swoje funkcje o, których mowa. Wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                      32 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 
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UCHWAŁĘ NR XXII/574/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 w Gdańsku  
z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu 

29)  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku (druk 574 + autopo-
prawka); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował ostatni projekt uchwały, dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego nr 93,wchodzącej w skład ZSMS w Gdańsku. Prezydent Gdańska 
zawiadomił rodziców o likwidacji tejże szkoły a pomorski kurator oświaty wydał pozytywną 
opinię dotyczącej tej zmiany. Nadmienił, że zgodnie z przepisami oświatowymi dokonano 
wszystkich czynności, które należy taki proces przeprowadzić. Prezydent wnosi o uchwalenie 
tej uchwały. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Za                        31 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/575/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej  
w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu 
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30) w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. 
Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby 
(druk 587); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały, dotyczący zmiany adresu Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy nr 2 im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Poinformował, że powiadomiono pomorskiego 
kuratora oświaty, związki zawodowe oraz rodziców i uczniów. Kurator pozytywnie zaopiniował 
powyższą zmianę. Prezydent wnosi o uchwalenie tej uchwały. 
 
PIOTR DZIK-Radny Klubu Wszystko dla Gdańska 
Radny odniósł się do zreferowania przez Prezydenta Piotra Kowalczuka powyższego projektu. 
Powiedział, że również pozytywnie ocenia ten projekt. 
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko dla Gdańska 
Radny wypowiedział się, że jest zadowolony z tego, że szkoła specjalna nr 2 zmienia swoją 
siedzibę. Nadmienił, że tym działaniem stawiamy kropkę nad tym projektem oraz, że szkoła 
będzie miała formalnie nowe miejsce.Prosi wszystkich do głosowania za tą uchwałą. 
 
JAN PERUCKI- Radny Koalicji Obywatelskiej 
Wypowiedział się, że jest  zadowolony, że projekt ten się dopełnił. Wyraził swoją radość  z 
nowego, wspaniałego budynku. Wspomniał o możliwościach rozwoju społeczności szkolnej. 
Podziękował prezydentowi w imieniu społeczności szkolnej jak również dyrektorowi Drobnikowi, 
że udało się wspólnie dopilnować i dopiąć temat. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/576/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im.  
św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej sie-

dziby 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu 

31)  w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 20 im. św. Matki 
Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby 
(druk 588);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Oznajmił, że zgodnie z prawem oświatowym pan 
prezydent powiadomił pomorskiego kuratora oświaty, rodziców oraz uczniów tej szkoły o 
zmianie. Wspomniał, iż kurator pozytywnie zaopiniował powyższą zmianę. Prezydent wnosi o 
uchwalenie tej uchwały. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się    0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XXII/577/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 20 im. św. Matki  
Teresy z Kalkuty w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu 

32)  w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku (druk 592); 
 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

           Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
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Prezydent zreferował projekt uchwały dotyczący zmiany siedziby szkoły. Potwierdził 
pozytywną opinię pomorskiego kuratorium oświaty. Wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

                       
Za                       33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/578/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu 

33)uchwała w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci szkół ponadpodstawo-
wych i specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 578); 

 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
  Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
  Opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty – pozytywna 
 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Powiedział, że uchwalenie tego projektu jest konieczne 
i uzasadnione. Potwierdził  pozytywną opinię pomorskiego kuratora oświaty. Prezydent wnosi 
o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
                

Za                       33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 
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Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/579/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

uchwała w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci szkół ponadpodstawo-
wych i specjalnych na terenie Miasta Gdańska 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu 

34)  w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Miasta Gdańska na 
rok szkolny 2019/2020 (druk 586);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt. Odniósł się do praw oświatowych. Powiedział, że podjęcie tej 
uchwały jest zasadne o co wnosi prezydent Gdańska. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 

 
Za                      32 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/580/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Miasta Gdańska na rok 
szkolny 2019/2020 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu 
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35)  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,  
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na 
odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 
zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdańska (druk 569); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

Komisja wiodąca: K. Edukacji – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług 
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Odniósł się do karty nauczyciela. Oznajmił, że podjęcie 
tej uchwały jest zasadne. Prezydent wnosi o uchwalenie.  
 
 
 
JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna swoją wypowiedzią odniosła się do projektu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2  
w Gdańsku. Prosi miasto o rozliczenie się w sprawie konkursu imienia księżnej Asturii, gdzie 
miastu Gdańsk przyznano nagrodę z tego tytułu. Nadmieniła, że Szkoła nr 2,również 
przyczyniła się do otrzymania tej nagrody. Prosi o głosy poparcia. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent odniosła się do słów radnej Joanny Cabaj ze sprostowaniem, że nie był to konkurs 
lecz pytanie sondażowe, zbieranie pomysłów od mieszkańców. Jednakże, żaden z pomysłów 
nie był pomysłem ze znacznie przeważającą liczbą głosów. Dziękuje radnej za sugestie  
i czujność. Odniosła się również do interpelacji radnej na, które to radna otrzymała stosowne 
odpowiedzi. 
 
JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna zwróciła się do prezydent i odniosła się do interpelacji, twierdząc, że nie otrzymała na 
nie odpowiedzi a prosiła o odpowiedź  w formie publicznej. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent twierdzi, że odpowiedzi zostały przygotowane, podpisane i wysłane. 
 
JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna w swojej wypowiedzi oznajmiła, że to nie są odpowiedzi na, które liczyła i nie mają 
charakteru odpowiedzi. Powiedziała, że czeka na odpowiedź do interpelacji, z informacją jak 
zostały rozdysponowane pieniądze, które miasto otrzymało. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent podsumowała dyskusję, że jeśli wysłane odpowiedzi radnej nie satysfakcjonują,  
na kolejne pytania  na pewno zostaną wysłane  odpowidzi. 
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PRZEMYSŁAW MAJEWSKI-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Zwrócił się z pytaniem formalnym do przewodniczącej w kwestii głosowania. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca odpowiedziała na zadanie pytanie, że głosowanie jest w trakcie. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                       33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/581/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku  
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia  
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,  
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzą-
cych kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady  
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 
odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu 

36)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (druk 555); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
 
Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ.– pozytywna 
K. Strategii i Budżetu – pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Omówił jakie środki wpłynęły do budżetu miasta za 
bieżący rok. Określił jaka kwota będzie wykorzystana na ten rok na Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii . 
Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 



99 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Za                       31 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  1 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/582/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu 

 

37)  w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia                             
i Profilaktyki Uzależnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  
administracji publicznej (druk 580);  
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
 

        Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ.– pozytywna 
 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Prezydent wnosi o uchwalenie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                      33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XXII/583/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia                              
i Profilaktyki Uzależnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  

administracji publicznej 
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z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu 

38)  w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk  561); 

 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

             Edyta Zaleszczak - Dyks – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń  
 
    Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ.– pozytywna 

          K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Odniósł się do ustawy z 20 lipca 2018 roku o pomocy 
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych. Poinformował, że w centrach pracy 
socjalnej można składać wnioski o świadczenia. W miejscach tych znajdują się wrzutnie, gdzie 
można pozostawić wniosek  bez osobistego wstawiania się. 
Prezydent prosi o uchwalenie tej uchwały. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                      33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/584/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwienia  
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu 

39)  w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (druk 590); 

 
 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
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             Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
 
 Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna 

      K. Strategii i Budżetu –pozytywna 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent zreferował projekt uchwały. Prezydent wnosi o uchwalenie tej uchwały. 
 
 
ANNA GOLĘDZINOWSKA-Radna Koalicji Obywatelskiej 
Radna zwróciła się do prezydenta z zapytaniem w oparciu o projekt uchwały o zniesienie 
barier architektonicznych. 
 
PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent w odpowiedzi poinformował, że środki, które przyznaje PFRON są cały czas 
niewystarczające do potrzeb. Powiedział, że wyznaczono koordynatorów obszarów aby 
dokonali przeglądów w jaki sposób te bariery funkcjonują aby dostosować się do tej uchwały. 
Może tylko zaapelować do PFRON o większe środki aby usprawnić życie osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                        33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/585/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego  
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu 

PIOTR KOWALCZUK-Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług   
Społecznych 
Prezydent, korzystając z okazji podjęcia tej uchwały. Wyraził podziękowanie wszystkim 
pracownikom rozwoju społecznego. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podziękowała prezydentowi za tą wypowiedź. W imieniu radnych i swoim również wyraziła 
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podziękowania wszystkim pracownikom rozwoju społecznego. 
 

40)  w sprawie powołania Zespołu  do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do     
Sądu Okręgowego w Gdańsku  w uzupełniających wyborach na kadencję 2020 – 
2023 (druk 595); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Bogdan Oleszek – Przewodniczący K. Samorz. i Ładu Publ.  
 

BOGDAN OLESZEK-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny zreferował projekt uchwały. Powołał się na prośbę prezesa sądu okręgowego, który 
zwrócił się do RMG o uzupełnienie listy ławników. Powiedział, że w tej chwili jest kolejny ruch 
na powołanie zespołów. Poinformował, że przedstawiciele zespołów do 30 czerwca bieżącego 
roku przedstawią listę ławników. 
 

Za                      33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/586/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie powołania Zespołu  do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do     
Sądu Okręgowego w Gdańsku  w uzupełniających wyborach na kadencję 2020 – 2023 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu 

41) w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie dyrektora Przedszkola Publicznego                                 
nr 51 w Gdańsku (druk 597);     
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

                 Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości Radny odniósł się do projektu uchwały. 
Powiedział, że skarga na działanie dyrektora przedszkola zgodnie z podstawą prawną jest 
bezzasadna. Radni uzyskali dostęp do dokumentów, drogą elektroniczną z uzasadnieniem 
oraz pełną treścią uchwały i dużym uszczegółowieniem. 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 

 

Przystąpiono do głosowania. 
 

     Za                     21 
     Przeciw               1 
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     Wstrzymało się 10 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/587/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działanie dyrektora Przedszkola Publicznego                        
nr 51 w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu 

42)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku (druk 598);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Zreferował projekt uchwały. Stwierdził, że podana jest podstawa prawna w, której określona 
jest  bezzasadna skarga na dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz techniczne 
aspekty. Przekazała, że radni otrzymali całą dokumentację wraz uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Za                       22 
Przeciw                0 
Wstrzymało się  11 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/588/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Rodzinie w Gdańsku 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu 
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43)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska i dyrektora 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem ulicy Letniskowej                  
(druk 599);    

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Powiedział, że uznaje się za bezzasadną skargę, podaje 
się ustawę prawną. Radni uzyskali dokumenty wraz z uzasadnieniem drogą elektroniczną. 
Poinformował, że komisja również rekomenduje skargę za bezzasadną. 
Nakreślił problem o, którym jest mowa w projekcie uchwały. Chodzi tu o utrzymanie drogi, ulicy 
Letniskowej, teren ten należy do spółki PKP, chodzi o przekazanie drogi do miasta Gdańska. 
Radny nadmienił, że podobno blisko jest porozumienia w tej sprawie. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                      32 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  1 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/589/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska i dyrektora  
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem ulicy Letniskowej 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu 

44)  w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 marca 2020 r. o wstrzymanie obowiązywania 
uchwały Rady Miasta Gdańska nr  XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 r. (druk 600);   

 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

                  Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Powiedział, że nie uwzględnia się wniosku o wstrzymanie 
uchwały w sprawie usytuowania małych obiektów w przestrzeni miejskiej. Przytoczył pismo z 
uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
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Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Za                       21 
Przeciw              11 
Wstrzymało się   1 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/590/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 marca 2020 r. o wstrzymanie obowiązywania 
uchwały Rady Miasta Gdańska nr  XLVIII/1465/18 z dnia 22 lutego 2018 r. 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu 

45)  w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lutego 2020 r. o na działanie Prezydenta  
Miasta Gdańska (druk 601);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  

 
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Poinformował, że uznaje się za bezzasadną skargę na 
działanie Prezydenta Miasta Gdańska.  
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Za                      28 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  5 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/591/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lutego 2020 r. o na działanie Prezydenta Miasta 
Gdańska 
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z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu 

46)  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Komisji Polityki Gospodarczej                          
i Morskiej Rady Miasta Gdańska (druk 602);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Poinformował, że podana jest podstawa prawna. 
Powiedział, że uznano za bezzasadną skargę na nie wydanie opinii przez Komisję Polityki 
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. Poinformował, że obszerne uzasadnienie tej 
sprawy, radni otrzymali droga elektroniczną.  
 
PIOTR DZIK-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny odniósł się do skargi. Wyjaśnił całą sytuację. Uważa, że skarga jest niezasadna.  
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny dodał, że skargę złożyła ta sama osoba, wysłała 3 pisma dotycząca tej samej materii. 
Apeluje, że każdy głos mieszkańców jest bardzo ważny ale prosi wszystkich mieszkańców, 
którzy wysyłają skargi wnioski i petycje o dołożenie podstaw staranności w redagowaniu pism  
i rozsądne stosowanie prawa  możliwości do składania skarg. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                       32 
Przeciw                0 
Wstrzymało się   1 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 
UCHWAŁĘ NR XXII/592/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Komisji Polityki Gospodarczej                           
i Morskiej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu 

47)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskich Nieruchomości (druk 603); 
 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
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ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Nadmienił, że jest tu podstawa prawna. Poinformował, że 
skarga jest bezzasadna. Radni otrzymali szerokie uzasadnienie odnośnie skargi. Przychyla 
się do postanowień komisji. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 

 

Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                      33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/593/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskich Nieruchomości 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu 

48)  w sprawie przekazania skargi Prezydentowi Miasta Gdańska zgodnie z właściwością  
(druk 604); 

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny zreferował projekt uchwały. Poinformował, że przekazano do rozpatrzenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska, na nieudzielnie odpowiedzi. Skarga trafiła  na pracowników  i 
w myśl przepisów, komisja jest zobowiązana przekazać taką skargę do Prezydenta Miasta 
Gdańska. Radni otrzymali uzasadnienie droga elektroniczną. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                       33 
Przeciw                0 
Wstrzymało się    0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/594/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 
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w sprawie przekazania skargi Prezydentowi Miasta Gdańska zgodnie z właściwością 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu 

49)  w sprawie skargi Pana …………………… na działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku                
(druk 605);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

                Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                        23 
Przeciw                0 
Wstrzymało się  10 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/595/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie skargi Pana …………………… na działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu 

50)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskiego Ogrodu  
Zoologicznego (druk 606);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

                  Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Za                       27 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  6 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/596/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskiego Ogrodu  

Zoologicznego 
 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu 

51)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność spółki Gdańskie Autobusy  
i Tramwaje sp. z o.o. (druk 607);  

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 

                 Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 

 

Za                       22 
Przeciw                0 
Wstrzymało się  11 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/597/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje  

sp. z o.o. 
 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu 
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52)  w sprawie rozpatrzenia skargi na niewyrażenie opinii przez Komisję Polityki  
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska (druk 608);          

 
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Andrzej Skiba – Przewodniczący K. ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Przedstawił projekt wraz z uzasadnieniem. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała wypowiedź. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Za                      33 
Przeciw               0 
Wstrzymało się  0 

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła 

 

UCHWAŁĘ NR XXII/598/20 
RADY MIASTA GDAŃSKA 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na niewyrażenie opinii przez Komisję Polityki  

Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska 
 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu 
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny podziękował za pomoc i współpracę wszystkim osobom z komisji. Podziękował  
również mecenasowi Andrzejowi Bodakowskiemu za pomoc w domknięcie wielu spraw oraz 
pani Ewelinie Szymczyk z Biura Rady Miasta Gdańska. 
 

PUNKT 5 
                                                       APELE 
 
 Apel w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacenia przez Miasto Gdańsk wpłat do budżetu 
państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (zwolnienie z tzw. 
Janosikowego);               

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Cezary Śpiewak – Dowbór – przewodniczący Klubu KO 
Beata Dunajewska – przewodnicząca Klubu WdG 
 

Apel stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu. 
 
 

CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
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Radny odniósł się do apelu i wyraził nadzieję, że wszyscy radni poprą ten apel. Jako radni  
i mieszkańcy miasta Gdańska. Odczytał apel. 
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny w swojej wypowiedzi poparł ten apel. Jednakże powiedział,że musi się odnieść do słów, 
radnego Kazimierza  Koralewskiego, który wypowiedział się na samym początku, który jest 
przeciwko wystosowaniu tego apelu. Wywnioskował go brak solidarności, z tymi  którzy mają 
jeszcze mniej. Janosikowe jest przekazywane do budżetu centralnego. Prosi radnego, żeby 
poradził rządzącym aby znaleźli inne formy finansowania. Wstrzymać przekop mierzei 
wiślanej albo choćby centralnego portu w Baranowie. Stwierdził, że należałoby namawiać rząd 
centralny do oszczędnego traktowania pieniądza publicznego, być może nie byłoby takiej 
presji na samorządy większych miast, żeby dzieliły się z miastami mniejszymi. Mówił o 
potrzebach większych miast. Potrzeby są ogromne na przykład, branża turystyczna  w dobie 
pandemii. Wystosowuje apel do radnych żeby optowali za oszczędnościami i jednak poparli 
zaoszczędzeniu Janosikowego i aby te pieniądze zostały w naszym mieście. 
Zwrócił się do radnych prawicy, że są reprezentantami wszystkich mieszkańców nie tylko 
jednego ugrupowania. 
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny odniósł się do słów radnego Andrzeja Stelmasiewicza, że kwestionuje budowę 
inwestycji portu w Baranowie dziwi go fakt takiej wypowiedzi. Wypowiedział się w kwestii 
budżetu miasta Gdańska. Powiedział, że Gdańsk łoży pieniądze ale prosił, żeby nie 
zapominać, że otrzymuje również finanse z budżetu centralnego. Wymienił tu Bazylikę 
Mariacką w Gdańsku oraz Dworzec Centralny, które zostały wyremontowane między innymi z 
pieniędzy centralnych. Jego zdaniem prezydent Gdańska wykazuje niegospodarność, 
kontrowersyjne wydatki Gdańska, które nie są potrzebne. 
 
ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Skiby, który przytoczył temat budowy 
centralnego portu lotniczego, którego koszty są ogromne a pominął przykład mierzei wiślanej, 
która chyba jest jednak tematem niewygodnym. Radny zadaje sobie pytanie czy nie ma 
ważniejszych inwestycji i skąd się bierze u radnych Prawa i Sprawiedliwości taka niechęć do 
sztuki współczesnej. 
 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Skiby, aby dobrze zrozumiał 
apel. Przypomniał, że w apelu jest mowa o tym, żeby rząd nie zabierał  z budżetu miasta 100 
mln złotych w tym i przyszłym roku. 
 
KAROL RABENDA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny wypowiedział się i zaapelował do merytoryczności przede wszystkim do opozycji. W 
tym przypadku do opozycji  rządu polskiego, odnośnie Janosikowego. Powiedział, żeby mówić 
rzetelnie jak to wygląda. Zacytował słowa pani prezydent  z początku sesji, że wszystkie 
decyzje powinny być konsultowane. Pytanie czy Janosikowe było konsultowane na przykład 
z premierem. 
 
PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta  Miasta Gdańska  Ds. Zrównoważonego Rozwoju  
i Mieszkalnictwa 
Prezydent odniósł się merytorycznie do słów radnego Andrzeja Skiby. Wymienił inwestycje, 
które wsparła między innymi unia europejska. Jest to wiadukt na Biskupiej Górce oraz 
wsparcie dla Bazyliki Mariackiej. Stwierdził ,że na wszystkie te prace wkład własny daje miasto 
Gdańsk. Powiedział, że owszem most sobieszewski powstał ze wsparcia funduszy rządowych, 
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lecz prace przy tym projekcie pojawiły się jeszcze za rządów koalicji PO i PSL. 
 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Karola Rabendy, radny nadmienił, żeby pamiętać o 
tym jak się zmieniły wysokości subwencji w kontekście wydatków. Wymienił tu przykład, 
subwencji oświatowej. Powiedział, że Gdańsk jako samorząd co raz więcej dopłaca do 
funkcjonowania szkół, gdzie powinna to być  subwencja rządowa. Odniósł się do  standardów 
komunikowania. To jest apel skierowany do prezesa rady ministrów i mamy świadomość, że 
to nie samorząd podejmie ostateczną  decyzję. Powiedział, że ma nadzieję, że klub Prawa i 
Sprawiedliwości przyłączy się do tego apelu. Aby te pieniądze jednak zostały w samorządzie 
Gdańska. 
 
KAROL RABENDA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Wypowiedział się, że temat subwencji będzie się powtarzał ale dotyczy wszystkich 
samorządów. Stwierdził, że pieniądze, które płyną do instytucji pochodzą z podatków 
wszystkich Polaków. Nadmienił, że Państwo dotuje większe miasta, że między innymi dopłaca 
do wyższych uczelni, instytucji kultury, zabytków, których jest więcej w dużych miastach. 
 
KRYSTIAN KŁOS-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Radny w swoim wystąpieniu, chciałby, żeby głośno wybrzmiało to, że radni Prawa i 
Sprawiedliwość  są  przeciw zatrzymaniu 100 mln złotych w mieście Gdańsku, są przeciw 
włączeniu funduszu drogowego. Nadmienił, że duże miasto posiada dużo większe potrzeby 
niż mniejsze. Miasta wojewódzkie zostały tych środków pozbawione. Mieszkańcy Gdańska  
płacą ogromne podatki, te podatki powinny wrócić do Gdańska. 
 
ŁUKASZ BEJM-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Radny w swojej wypowiedzi podkreślił, że jest  mu niezmiernie przykro, że radni Prawa i 
Sprawiedliwości nie rozumieją powagi tej sytuacji, że ten apel ma przeciwdziałać temu 
kryzysowi finansowemu. Uważa, że jeśli radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciw, 
będzie z tego wynikało, że są przeciwni dobru miasta i jego mieszkańcom. Apeluje do radnych 
aby jednak zagłosowali za tym apelem, żeby udowodnić mieszkańcom, że zostali wybrani po 
to aby stać za mieszkańcami Gdańska. 
 
KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości 
Radny uważa, że apel jest aktem politycznym. Sformułowanym postulatem. Uważa, że 100 
mln zł nigdy nie było w budżecie miasta Gdańska i nigdy nie będzie. Powiedział, że jako radni 
Prawa i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że ten apel skierowany jest do rządu, i 
podchodzą do niego politycznie. Wspomniał,  że dzisiaj ten rząd jest w innych rękach, innej 
partii rządzącej. Radny wyraził swoje zdziwienie, że apel ten wypływa, nie będą tego apelu 
popierać. Stąd sprzeciw radnych PiS Gdańska. Powiedział, że radni Prawa i Sprawiedliwości 
będą zabiegać o środki dla Gdańska na przykład  rozbudowa ul. Kartuskiej, ale apelu popierać 
nie będą. 
 
WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny nie może zgodzić się z wypowiedziami niektórych radnych odnośnie dewidend  
wypłacanych przez GPEC. Stwierdził, że rząd polski jest odpowiedzialny za pomoc w trakcie 
kryzysu i rząd powinien pomagać samorządom a nie miasto Gdańsk ma wspierać i dzielić się 
z innymi. Wspomniał, że Miasto Gdańsk dzieli się z innymi w granicach normy i granicach 
odpowiedzialności finansowych z podatków. Zdaniem radnego, rząd powinien dysponować 
budżetem rezerwowym na czas kryzysu. Apeluje do wszystkich, aby byli  gdańszczanami a 
nie działaczami politycznymi. 
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MATEUSZ SKARBEK-Radny Koalicji Obywatelskiej 
W swojej wypowiedzi, odniósł się do wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 
stwierdzając, że w apelu jest mowa o tymczasowym zawieszeniu Janosikowego a nie o jego 
zniesieniu czy likwidacji, aby w tym trudnym czasie zwolnić miasto z tej solidarności. W swoim 
wystąpieniu sugeruje aby radni ponownie przeczytali apel. Powiedział, że działania rządu są  
niewystarczające na każdej płaszczyźnie. Oznajmił, że chodzi o wyjątkowe rozwiązanie na 
wyjątkowy czas. 
 
KRYSTIAN KŁOS-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Odniósł się do wypowiedzi radnego Kazimierza Koralewskiego oraz radnego Andrzeja Skiby 
odnośnie budżetu miasta Gdańska. 
 
ŁUKASZ BEJM-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Odniósł się do słów radnego Kazimierza Koralewskiego, który wspomniał, że za czasów 
rządów PO i PSL nie było takich apeli o Janosikowe. Radny zwrócił uwagę, że mamy inne 
czasy trwa epidemia i Gdańsk boryka się z kryzysem finansowym. Apeluje o poparcie tego 
apelu i wspólne szukanie rozwiązania kryzysu finansowego w, którym znajduje się miasto 
Gdańsk. 
 
JAN PERUCKI- Radny Koalicji Obywatelskiej 
Odniósł się do wypowiedzi radnych PiS, stwierdzając, że ich wypowiedzi są frazesami 
rzeczników rządu a nie mieszkańców Gdańska. Powiedział, że radny Kazimierz Koralewski 
wspomniał o ulicy Kartuskiej. Natomiast zapomniał chyba o tym, że ulica Kartuska nie przeszła 
formalności pozyskania funduszy unii europejskiej. Radny przedstawił cały proces w kilku 
zdaniach. Odniósł się do apelu, że w treści  apelu jest zawarte, nie chęć zabrania 
Janosikowego lecz tylko, zawieszenia podczas kryzysu.  Apeluje aby 100 mln złotych 
pozostały jednak w Gdańsku. 
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny stwierdził, że  wydatki należy racjonalizować, więc zadaje pytanie o ile będą mniejsze 
wydatki na promocje miasta Gdańska typu reklamy, transfery, produkcje filmowe z udziałem 
AGORA S.A,TVN czy Onet pl. Podkreślił, żeby oszczędzać na tym co faktycznie jest zbędne, 
a tego typu rzeczy są zbędne. 
 
KAROL RABENDA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny chciałby zakończyć już dyskusję w temacie apelu gdyż ciężko jest mu  słuchać  radnych 
Koalicji Obywatelskiej z wypowiedziami, których się nie zgadza.. Jego zdaniem  jeśli faktycznie 
radnym zależałoby na zniesieniu Janosikowego, nie wprowadzaliby apelu, ale pani prezydent 
zabiegałaby o spotkanie z premierem. Uważa, że to jest akt polityczny, który ma podzielić 
Polaków i Gdańszczan. Apeluje o zakończenie dyskusji. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 
Prosi o głos na koniec dyskusji. 
 
JOANNA CABAJ-Radna Prawa i Sprawiedliwości 
Radna odniosła się do sytuacji pandemii w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku.  
W jej ocenie Gdańsk jakby chciał się odciąć od tej sytuacji. Ten apel zaprzecza ideom 
solidarności. Według radnej ten apel wnosi, że odwracamy się od pozostałych Polaków 
odwracamy się np. od rolników. Prosi o przemyślenie i wycofanie się z tego apelu.  
 
WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny w krótkiej wypowiedzi odniósł się słów radnego Karola Rabendy. 
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KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości 
Podsumował wypowiedzi przedmówców, i skomentował, iż apel traktuje jako pomoc od rządu 
o 100 mln złotych. W jego ocenie jest to po prostu apel  o pomoc. Powiedział, że należy 
przyglądać się, czy ten trudny czas, czas kryzysu spowoduje, że władze miasta Gdańska 
przyczynią się do oszczędności i racjonalnego  korzystania z wydatków. Podsumował, że radni 
klubu Prawa i Sprawiedliwości, nie mogę przyłączyć się do tego apelu. 
 
BEATA DUNAJEWSKA-Radna Wszystko Dla Gdańska 
Radna ad vocem odniosła się do słów radnych Joanny Cabaj oraz radnego Karola Rabendy, 
przedstawiła swój punkt widzenia odnośnie apelu. Zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie 
listy mówców. 

 

 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poprosiła radnych zgłoszonych ad vocem do dyskusji. 
W związku z tym, że jest wniosek formalny proponuje głosowanie. 
 
CEZARY ŚPIEWAK- DOWBÓR-Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej 
Radny w krótkiej wypowiedzi odniósł się do słów radnej Joanny Cabaj. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Oznajmiła, że jest już przygotowany wniosek formalny o zamkniecie listy mówców. 
Przechodzimy do głosowania. 
 

Za                       23 
Przeciw               6 
Wstrzymało się  4 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała, że lista mówców została zamknięta. Przewodnicząca poprosiła o kolejny 
głos ad vocem. 

 

ŁUKASZ BEJM-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Radny odniósł się ad vocem do wypowiedzi radnej Joanny Cabaj. Zaproponował, że za te 100 
mln złotych, można by przeznaczyć przez 2 lata aby wspomóc i zwolnić od podatków 
przedsiębiorców gdańskich, którzy stracili na  pandemii. 
 
LECH ARTUR WAŁĘSA-Radny Koalicji Obywatelskiej 
Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Karola Rabendy. Uważa, że nie wolno przesadzać 
w wypowiedziach, niszczenia i atakowania dobra narodowego.  
 
KAMILA BŁASZCZYK-Radna Koalicji Obywatelskiej 
Powiedziała, że w trakcie kryzysu, spadają dochody a rząd obcina kompetencje samorządu. 
Wyjaśniła, że właśnie  dlatego zwracamy się do rządu z apelem. Uważa, że subwencja 
oświatowa jest źle naliczona więc trzeba to poprawić. Nadmieniła, że należy dbać o budżet 
Gdańska i z pożytkiem wykorzystać 100 mln złotych. Te środki, które miasto ma przekazać na 
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Janosikowe, równie dobrze może przekazać państwo. 
 
BOGDAN OLESZEK-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Radny podkreśla, że  Gdańsk zawsze był solidarny, kiedy trzeba było pomóc pomagał. 
Nadmienił, że Gdańsk jest kolebką solidarności i trzeba o tym pamiętać. Zadał pytanie 
retoryczne czy rządzący o tym pamiętają. Przypomniał, że radnych Gdańska wybierali 
mieszkańcy i chcemy walczyć o to by bronić ich interesów. 
 
ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 
Prezydent przedstawiła kilka ważnych faktów w kwestii wydatków i inwestycji w mieście 
Gdańsku. Poruszyła temat wydatku 2 mln złotych, które zostały przekazane telewizji 
publicznej. To są pieniądze wszystkich podatników w Polsce. Pani prezydent poruszyła temat 
funduszu dróg samorządowych. Nadmieniła, że fundusze te wykluczają miasta wojewódzkie, 
natomiast te, mają największe potrzeby, przyjmując ruch drogowych z okolicznych miast i 
innych regionów. Wspomniała o budowie mostu w Sobieszewie, gdzie owa budowa powstała 
dzięki dwóm transzom, wsparciu w jednej części z budżetu miasta Gdańska, druga zaś z 
subwencji  budżetu centralnego.  
Kolejnym punktem wydatków miasta Gdańska był  most na ul. Starogardzkiej, wiadukt  na 
Marynarki Polskiej, rozbudowa ulicy Kartuskiej do Żukowa. 
Poruszyła temat pieniędzy w budżecie miasta. Są to pieniądze podatników, powinno się 
wspólnie decydować na jakie cele go przeznaczamy. Wspomniała, że budżet miasta  był 
przedstawiony w listopadzie i miasto Gdańsk liczyło, że wpłynie do budżetu  miasta ok 100 
mln złotych. Jednak w tej chwili wpływy  będą mniejsze o 100 mln, gdy wejdzie ustawa 
Janosikowa. Poruszyła temat subwencji oświatowej. Prezydent powiedziała, że podwyżki dla 
nauczycieli to kwota 55 mln złotych. Subwencja z budżetu centralnego to 13 mln złotych 
pozostała kwota z budżetu miasta. Prezydent wspomniała o  zrzuceniu na samorząd 
wygospodarowania tych pieniędzy. W dalszej wypowiedzi podkreśliła, że solidarność jest 
okazywana  codziennie, miasto nie prosi rządu polskiego o pomoc. Nadmieniła, że skoro 
szacuje się spadki w całym kraju, to spadki również są w Gdańsku. Dlatego podziękowała za 
ten apel. Powiedziała, że niebawem będzie 30 rocznica pierwszych wyborów do rad gmin. 
Gdańsk jest kuźnią wybitnych życiorysów. 30 rocznica samorządu to dobry czas nad 
zastanowieniem się nad  kwestią odpowiedzialności, podziału zadań. Prezydent powiedziała 
o  propozycji debaty w tej sprawie. Jednak do debaty jak na razie nie dojdzie. Władze centralne 
i lokalne skupione są na walce z pandemią. Na koniec swojej wypowiedzi prosi o nie szarganie 
imieniem prezydenta Pawła Adamowicza. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca podsumowała dyskusję.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Za                       21 
Przeciw              12 
Wstrzymało się   0 

 
Rada miasta Gdańska podjęła apel. 
 

PUNKT 6 
REZOLUCJE 
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 Rezolucja skierowana do Prezydent Miasta Gdańska; 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy: 
Cezary Śpiewak – Dowbór – przewodniczący Klubu KO 
Beata Dunajewska – przewodnicząca Klubu WdG 
 

Rezolucja stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.   

   

AGNIESZKA OWCZARCZAK- Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu radnych. 

 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko Dla Gdańska 

Radna odniosła się w imieniu swoim oraz radnych Wszystko Dla Gdańska  
i Klubu Koalicji Obywatelskiej do wyborów korespondencyjnych. Uważa, że sposób prze-
prowadzenia wyborów prezydenta powinien być przeprowadzony zgodnie z  ustawą o wy-
borach. A propozycja, którą sugeruje rząd jest to kpina dla  polskiej konstytucji i obywateli, 
powołała się na paragrafy. Według tej propozycji przeprowadzenia wyborów nie mamy pew-
ności, że wszyscy obywatele oddadzą głos a w szczególności ci, którzy przebywają za gra-
nicą. Radna w swojej wypowiedzi potwierdziła, że wybory powinny być powołane przez  
organ do tego odpowiedzialny czyli państwową komisję wyborczą a nie rząd i pocztę polską. 
Wspomniała, że Poczta Polska wystąpiła do wszystkich gmin między innymi do Gdańska o 
udostępnienie danych wszystkich mieszkańców ze spisu powszechnego, powołując się na 
przepis koronawirusowy. Powiedziała, że Poczta przygotowuje wybory bez zasad oraz wa-
runków w granicach prawa. W swojej wypowiedzi skomentowała, że pan Sasin powołuje się 
z kolei na stan wyższej konieczności. Podsumowała, że radni Wszystko Dla Gdańska i klubu 
Koalicji Obywatelskiej, napisali projekt rezolucji do pani prezydent Gdańska o powstrzyma-
nie się do udostępnienia danych mieszkańców. Będą  przeciwni wyborom korespondencyj-
nym i zachodzi potrzeba podjęcia decyzji przez Radę Miasta Gdańska. Apeluje o pozytywne 
głosowanie. 

 

KAZIMIERZ KORALEWSKI-Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości 

Radny poinformował, że  sprawdził informację odnośnie wyborów w Szwecji. Tam  również 
są wybory korespondencyjne, gdzie operatorem jest państwowa instytucja jaką jest poczta 
i doskonale sobie radzą w przeprowadzeniu wyborów. Uważa, że również nasza Poczta 
Polska świetnie sobie poradzi. Apeluje do prezydent Gdańska o udostępnienie danych rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości Poczcie Polskiej. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Nadmieniła, że Poczta Polska nie otrzymała jeszcze kart wyborczych, więc świadczy  
to o tym w jaki sposób Poczta Polska jest przygotowana. 

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 

Zwrócił się do radnych klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska, że obser-
wując reakcję i treści, które tu padły wpisują się w narrację, która  budowana jest w tej ka-
dencji Rady Miasta Gdańska. 
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WOJCIECH BŁASZKOWSKI-Radny Wszystko Dla Gdańska 
Stwierdził, iż opierając się na tym co mówią specjaliści, epidemiolodzy, że te wybory to wyrok 
śmierci na niektórych. Namawia rządzących oraz członków Prawa i Sprawiedliwości,  
o porzuceniu tego szaleńczego pomysłu organizowania wyborów. 
 

KATARZYNA CZERNIEWSKA-Radna Wszystko Dla Gdańska 

Odniosła się do słów radnego Andrzeja Skiby, aby na przyszłość nie szafował tak słowami 
i przemyślał swoje wypowiedzi. 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podsumowała dyskusję.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Za                      21 

Przeciw             11 

Wstrzymało się  1 

 

Rada Miasta Gdańska rezolucję podjęła. 

 

PUNKT 7 
 

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA OSOBISTE 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Poprosiła o zabranie głosu mówców. 

 

ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny powiedział, że chciałby złożyć oświadczenie a za razem prosić prezydenta Piotra 
Grzelaka o interwencję w sprawie dzielnicy Brzeźno przy ul. Korzeniowskiego 5.Gdzie 
mieszkańcy od ponad 1 roku nie mogą doprosić się pomocy w swojej sprawie. Przytoczył 
druga sprawę, której problem dotyczy  ul. Nowiny 74, gdzie mieszkańcom dosłownie leje się 
na głowę woda. Odniósł się do próśb mieszkańców,  którzy prosili o interwencję. Prosi o 
niezwłocznie naprawienie dachu. Kolejny temat, który poruszył radny to pomoc dla ogrodu 
zoologicznego a właściwie przedsiębiorców, którzy na terenie ogrodu prowadzili działalność. 
Jest to 11 podmiotów. Radny zadał pytanie, jakie działania zostaną podjęte, jakie środki 
pomocowe otrzymają przedsiębiorcy i czy w kontekście gorszego roku mogą ubiegać się o 
wsparcie, ulgę zgodną z prawem. 

ALEKSANDRA DULKIEWICZ-Prezydent Miasta Gdańska 
Odniosła się do wypowiedzi radnego Andrzeja Skiby i przekazała, że prezydent  Piotr 
Grzelak przysłuchuje się uważnie tym wypowiedziom i stosownym pismem na pewno udzieli 



118 
 

odpowiedzi. Podziękowała wszystkim za to spotkanie w tym trudnym momencie i za 
wszelkie uchwały, które udało się przegłosować, które w większości  dotyczyły wsparcia 
różnych grup społecznych w czasie epidemii. Pani prezydent powiedziała, że ma  dwa apele. 
Pierwszy dotyczy ważnych świąt w maju. Namawia i prosi o wywieszenie flag, to symbol do 
manifestacji i przywiązania do barw. Druga uwaga i prośba o noszenie maseczek i przede 
wszystkim prawidłowości ich noszenia. Prezydent życzy wszystkim dobrych świąt 
majówkowych i aby wszyscy mogli spotkać się jak dawniej. 

 

PIOTR GRZELAK-Z-ca Prezydenta  Miasta Gdańska  Ds. Zrównoważonego Rozwoju  
i Mieszkalnictwa 
Zwrócił się do radnego Andrzejowi Skiby, że w obecnych czasach jest tyle różnych nośników,  
że może z takimi ważnymi sprawami zwracać się bezpośrednio. Jednak po krótce odniósł się 
odnośnie wymienionych tematów. Stwierdził, że nie ma potrzeby poruszać tego rodzaju spraw 
na sesji Rady Miasta. 
 
 
ANDRZEJ SKIBA-Radny Prawa i Sprawiedliwości 
Radny w odpowiedzi zwrócił się do prezydenta Piotra Grzelaka, że forma skontaktowania się 
na sesji, jest formą bezsilności. Ta forma była jedyna formą przekazu aby poruszyć kwestię 
prośby mieszkańców w ich sprawach. Powiedział, że będzie próbował zwracać się w takim 
razie bezpośrednio skoro w taki sposób prezydent zapewnił kontakt. 
 
MATEUSZ SKARBEK-Radny Koalicji obywatelskiej 
Podziękował pani przewodniczącej za sprawne przeprowadzenie sesji, jest pełen uznania. 
 

AGNIESZKA OWCZARCZAK -Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Przewodnicząca podziękowała za wyrazy uznania, dodała, że to nie tylko jej zasługa ale też 
radnych, którzy potrafili się odnaleźć w nowych warunkach i duże podziękowania dla Biura 
Rady Miasta Gdańska za pomoc w organizacji sesji. 

 

ANDRZEJ STELMASIEWICZ-Radny Wszystko Dla Gdańska 

Radny publicznie oświadczył, że 100% diety radnego za miesiąc maj i czerwiec przekaże 
na fundusz Gdańsk Pomaga. 

 

PUNKT 8 
ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

Podziękowała za udział i sprawne przeprowadzenie sesji. Zamknęła obrady sesji. 

 

Obrady zakończono o godzinie 18.30. 

    

Przewodnicząca 

Rady Miasta Gdańska 
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Agnieszka Owczarczak 

 

Protokół sporządziła 

na podstawie zapisu w formie cyfrowej 

 

podinspektor BRMG 

Katarzyna Majewska 

 

     

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 



121 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



122 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



124 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



125 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



126 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



127 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



128 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



130 
 

 
      

 

 

 

 

 
 

 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



132 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


