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PROTOKÓŁ NR 46 - 10/2022 

 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 14 listopada 2022 r. 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem  

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 15:15, zakończyła o godzinie 15:30. 

 

 

Obecność: 

 

LP. Nazwisko i imię Funkcja Początek obrad 

1. Lodzińska Emilia  Przewodnicząca Obecna 

2. Czerniewska Katarzyna  Wiceprzewodnicząca Obecna 

3. Golędzinowska Anna Członek Komisji Obecna 

4. Skarbek Mateusz Członek Komisji Obecny  

5. Plewa Romuald Członek Komisji Obecny 

6. Majewski Przemysław Członek Komisji Obecny 

7. Ważny Karol Członek Komisji Obecny 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego wg 

listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodnicząca komisji Emilia Lodzińska otworzyła posiedzenie, powitała zebranych  

i stwierdziła quorum. Poinformowała, że porządek został wysłany do radnych drogą 

elektroniczną w regulaminowym czasie – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

 

 

Zmian w porządku nie było tak więc porządek posiedzenia przedstawiał się 

następująco: 

 

1. Ustalenie trybu pracy komisji. 
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PUNKT 1. 

Ustalenie trybu pracy komisji. 

___________________________________________________________________________________________ 

Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  

Wyjaśniła potrzebę zwołania posiedzenia komisji mówiąc, iż ustawa z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła nowe punkty. Punkty te mówią o tym, że w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego oraz działające kolegialne organy wykonawcze,  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu 

terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, 

samorządowych kolegiach odwoławczych oraz organach pomocniczych jednostek 

samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 

zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów a także podejmować 

rozstrzygnięcia w tym uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość lub korespondencyjnie czyli zdalny tryb obradowania. Dodała, że w przypadku 

pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego decydują jej członkowie. W przypadku 

nie podjęcia proponowanej uchwały kolejne spotkania będą musiały się odbywać 

stacjonarnie. Wspomniała, że patrząc na przestrzeni ostatnich już lat, gdzie komisja 

obradowała zdalnie, to te spotkania przebiegały bardzo dobrze, umożliwiało to duże 

zaangażowanie ze strony zarówno mieszkańców, urzędników jak i inwestorów. Widać, że 

zaangażowanie poszczególnymi planami jest dość duże wśród mieszkańców i w związku  

z tym uważa, że gdyby komisja przeszła na tryb stacjonarny to by mogło w pewien sposób 

ograniczyć uczestnictwo mieszkańców. Uważa, że póki można prowadzić spotkania 

zdalnie to jest to dobre rozwiązanie. Druga sprawa wg której rekomenduje, aby do końca 

kadencji obradować zdalnie jest to, że gdyby zaistniała sytuacja, że należy nagle zwołać 

posiedzenie to również mogłaby być to trudność dla osób które by się chciały do jakiegoś 

tematu wypowiedzieć. Dopowiedziała, że można by było podjąć uchwałę komisji, że za 

każdym razem na każdej komisji decydowałoby się o trybie zdalnym kolejnego spotkania, 

ale z praktycznego punktu widzenia myśli, że jest to lepsze rozwiązanie, aby podjąć do 

końca kadencji jaki tryb się wybiera.  

 

Radny Karol Ważny – członek komisji 

Powiedział, że w pełni zgadza się z przewodniczącą. Również jest za tym, aby spotkania 

odbywały się zdalnie zwłaszcza ze względu na mieszkańców, którzy tak licznie uczestniczą 

w spotkaniach zdalnych. Dodatkowo jako argument podał, iż dotarcie do centrum miasta 

w godzinach popołudniowych nie dla wszystkich jest łatwą sprawą. Cieszy się, że jest taka 

możliwość tylko szkoda, że ta zmiana została wprowadzona i należy ją rozważać.  

 

Radny Przemysław Majewski – członek komisji 

Również powiedział, że jest jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Myśli, że tryb zdalny na 

pewno ułatwi mieszkańcom oraz samym radnym lub innym uczestnikom spotkania 

podłączyć się w każdym momencie kiedy będzie trzeba.  

 

Radny Romuald Plewa – członek komisji 
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Powiedział, że również jest za tym jak poprzednicy, aby te spotkania odbywały się zdalnie. 

Jest to ułatwienie zarówno dla gości komisji oraz słuchaczy. Odnosi wrażenie, że więcej 

słuchaczy jest podczas zdalnych posiedzeń niż stacjonarnych. Jeżeli jakość połączenia jest 

dobra to tak samo komisja obraduje.  

 

Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  

Potwierdziła fakt, że zdecydowanie liczba osób biorących udział w spotkaniach zdalnych 

wzrosła w porównaniu do wcześniejszych spotkań stacjonarnych. Wspomniała, iż pamięta 

moment w którym komisja była  zmuszona przejść na obradowanie zdalne, wtedy miała 

telefony od mieszkańców, że to utrudni mieszkańcom udział, a okazało się wręcz 

odwrotnie. Zdalny tryb obradowania przysłużył się mieszkańcom i jest coraz liczniejszy ich 

udział w posiedzeniach.  

 

Radny Mateusz Skarbek – członek komisji  

Zgadza się z Panią przewodniczącą. Uważa, iż jest to zasadne, celowe i przede wszystkim 

nie ma kontrowersji wśród członków komisji. Prace komisji są sprawne, merytorycznie  

– komisja nie zubożała, a wręcz przeciwnie - dzięki tej partycypacji mieszkańców. Jest 

zdecydowanie za i chciałby procedować w ten sposób.  

 

Radna Katarzyna Czerniewska – wiceprzewodnicząca komisji 

Również jest za, poza oczywistym ułatwieniem w samym uczestnictwie w komisji to 

docenia jasność przekazu. Ma na myśli, że prezentacje są dostępne na monitorze 

własnego komputera, a nie jak na posiedzeniach stacjonarnych gdzie czasami odległości 

od ekranu wyświetlającego obraz były duże ze względu na ilość osób biorących udział  

w spotkaniach. Dodatkowo światło słoneczne troszkę zaburzało jasność tego przekazu  

z prezentacji.  

 

Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  

Dodała jeszcze, iż Pani sekretarz komisji również ma łatwiej, aby sporządzić protokół, 

prezentacje niektórych slajdów, które umieszcza w protokole ma w nagraniu.  

 

Radna Anna Golędzinowska – członek komisji 

Powiedziała, iż specyfika komisji jest taka, że niejednokrotnie potrzeba nie kilkunastu  

a nawet kilkudziesięciu interesariuszy aby wypowiedzieć się na jeden temat, dlatego 

wydaje jej się że skoro jeszcze zagrożenia epidemiologiczne nie ustąpiły to jak najbardziej 

jest to kwestia korzystna. 

 

Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  

Na koniec podkreśliła, iż chciała ten temat najpierw przedyskutować ze wszystkimi 

osobami,  znać wszystkich zdanie zanim zaproponuje treść uchwały. Cieszy się, że jest 

pełna zgodność.  

 

Radny Romuald Plewa – członek komisji 

Dodał jeszcze jeden fakt, a mianowicie dojazd do Biura Rady około godziny 15 to jest 

najgorszy moment przejazdu w rejonie Huciska. W związku z tym zdalne posiedzenia 

powodują, że marnuje się mniej paliwa i dzięki temu dba się o środowisko.  
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Radna Emilia Lodzińska – przewodnicząca komisji  

Cieszy się, że jest taka zgodność między członkami komisji. Dopóki ustawodawca pozwala, 

aby obradować zdalnie to taki tryb będzie praktykowany w Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego.  Przeczytała treść uchwały komisji.  

 

 

Uchwała Nr 1 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego  Rady Miasta Gdańska 

z dnia 14 listopada 2022 roku 

w sprawie ustalenia zdalnego trybu obradowania 

 

Na podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego postanawia obradować w trybie zdalnym,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, do zakończenia aktualnej  

kadencji Rady Miasta Gdańska, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca  

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Emilia Lodzińska  

 

 

USTALENIA KOMISJI: 

 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Lodzińska Emilia za - - 

2. Czerniewska Katarzyna za - - 

3. Golędzinowska Anna  za - - 

4. Skarbek Mateusz za - - 

5. Plewa Romuald za - -  

6. Majewski Przemysław za - - 

7. Ważny Karol za - - 
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Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” przyjęła projekt uchwały nr 1 Komisji 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

 

Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za przybycie. Sprawdziła obecność.  

 

 

LP. Nazwisko i imię Funkcja Koniec obrad 

1. Lodzińska Emilia  Przewodnicząca Obecna 

2. Czerniewska Katarzyna  Wiceprzewodnicząca Obecna 

3. Golędzinowska Anna Członek Komisji Obecna 

4. Skarbek Mateusz Członek Komisji Obecny  

5. Plewa Romuald Członek Komisji Obecny 

6. Majewski Przemysław Członek Komisji Obecny 

7. Ważny Karol Członek Komisji Obecny 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 15:30. 

 

 

 Przewodnicząca  

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

 

          /-/ Emilia Lodzińska 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Witkowska 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 


