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BRMG.0012.78.2022.KSiŁP  

 

PROTOKÓŁ NR  50-13/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 20 października 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30. 

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych i sprawdził obecność. 

 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

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

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  

Lista osób zaproszonych na posiedzenie  stanowi załącznik nr 2.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 50 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

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

3 do protokołu.  Poinformował, że wpłynęły 4 druki – 1429, 1430, 1422, 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

 
1. Opiniowanie   projektów  uchwał RMG 

1.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk 1429; 

Referuje: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

  

1.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 

druk 1430; 

    Referuje: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

  

1.3.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki 

budżetowej – druk 1421; 

Referuje:  Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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1.4.  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Gdańska – druk 1422: 

Referuje: Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska 

  

2. Podsumowanie realizacji projektów budżetu obywatelskiego w sferach objętych działaniem Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego. 

Referuje:  Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami 

  

3. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poinformował, że są chwilowo nieobecni 

Dyrektorzy odpowiedzialni za referowanie projektów uchwał. Zaproponował, żeby zacząć od 

punktu 2. Porządku obrad. 

PUNKT 2 

Podsumowanie realizacji projektów budżetu obywatelskiego w sferach objętych działaniem 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego.  

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – 

powiedziała, że niestety w Budżecie Obywatelskim jest coraz mniej projektów, które są  

w zakresie zainteresowania komisji. W 2021 r. był montaż kamery przy zbiorniku 

Augustowskim. W 2022 r. są dwa projekty w trakcie realizacji – jeden związany z dzikami (akcja 

edukacyjna) drugi dotyczący montażu kamer monitoringu we Wrzeszczu Dolnym.  Poprosiła  

o przedstawienie szczegółów Pana Dyrektora Krzysztofa Domagalskiego.  

Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – potwierdził, że w ubiegłym roku zrealizowano z Budżetu Obywatelskiego  

założenie kamer przy zbiorniku „Augustowska” której koszt wyniósł 40 tysięcy złotych.  

Jeśli chodzi o tegoroczny BO została już podpisana umowa na założenie kamer 360 stopni  
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i szerokokątnej, na skrzyżowaniu Chrobrego i Kościuszki, skrzyżowanie Kilińskiego  

z Kościuszki, park Kuźniczki, skrzyżowanie Wajdeloty i Aldony, park nad Strzyżą, skrzyżowanie 

Al. Legionów z Wybickiego. Dodatkowo jeszcze kamera na ul. Baczyńskiego i dodatkowa 

kamera na Al. Legionów. Drugi projekt to „Chrońmy Gdańsk przed dzikami i dziki przed 

Gdańskiem”. Obecnie jest on na etapie projektowania materiałów wideo, również w social 

mediach, ulotek dla mieszkańców, plakaty w komunikacji miejskiej. Odbyło się również 

spotkanie z Polskim Związkiem Łowieckim i przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii. Pojawił się nowy środek odstraszający, który podobno jest ekologiczny i przyjazny 

dla zwierząt, który być może zostanie zakupiony. 

Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami – dodała, że 

w tegorocznej edycji wygrał jeden projekt z zakresu działania komisji. Jest to projekt montażu 

defibrylatora na Lawendowym Wzgórzu.  

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że słyszał, że jest możliwość wykorzystywania 

światłowodów, należących do sieci telefonicznej, dla potrzeb monitoringu. Spytał czy 

rzeczywiście jest taka możliwość rozwinięcia tej sieci monitoringu. 

Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – odpowiedział, że nie zna dokładnie tematu ale prawdopodobnie jest taka 

możliwość, jednak zapewne będzie się to wiązało z opłatami. 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał jeszcze jak to będzie z mobilnymi odłowniami dzików. 

Czy będzie tylko jedna, która będzie przenoszona na różne tereny Gdańska. 

Krzysztof Domagalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego – potwierdził, że rzeczywiście tak będzie. 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – podziękował za przedstawienie tematu. 

Przeszedł do Punktu 1. 

PUNKT 1 

1.1  

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdańska na 2022 rok -  druk 1429; 

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

27 października 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Przystąpiono do głosowania 
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LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - wstrzymał się 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską – 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 49-13/145-34/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.274.2022. 

 

1.2  

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk 1430; 

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

27 października 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - wstrzymał się 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Trojanowską – 

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

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 49-13/146-35/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.275.2022 

 

1.3.  

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni – jednostki budżetowej – druk 1421; 

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

27 października 2022 roku. 
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Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Tomasz Wawrzonek – 

Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Tomasza Wawrzonka – 

Zastępcę Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 6 głosami „za”  pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 49-13/147-36/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.266.2022 

 

1.4  

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Gdańska – druk 1422: 

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

27 października 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Maciej Lorek – 

Dyrektor Wydziału Środowiska. 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Macieja Lorka – Dyrektora 

Wydziału Środowiska.– 6 głosami „za”  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia Nr 49-13/148-37/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.267.2022. 
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PUNKT 3 

Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – poinformował, że wpłynęło do komisji pismo, 

zawiadomienie o zrzeczeniu się mandatu przez radną dzielnicy Ujeścisko – Łostowice. Komisja 

otrzymała to pismo jedynie do wiadomości, nie podejmuje żadnych czynności w tej sprawie, 

jedynie przekazuje do Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.  

Odniósł się też do zarzutów radnego Romualda Plewy, że nie otrzymuje projektów uchwał 

wystarczająco  wcześnie przed komisją. Poinformował, że odkąd jest członkiem tej komisji,  

a jest to 5 kadencji, jeżeli projekt uchwały wpływa krótko przed komisją, nie było nigdy 

praktykowane wysyłanie tego do komisji, ponieważ jest to przesyłane przez pracowników 

obsługujących sesję.  

Romuald Plewa – członek komisji – powiedział, że zależy mu tylko żeby informacje  

o rozszerzeniu porządku było przesyłane wcześniej. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - poinformował, że takie same zwyczaje panują 

w innych komisjach i nie jest to niezgodne z regulaminem. Dodał, że sam też dowiedział się  

o rozszerzeniu porządku tuż przed komisją, gdyż uchwały wpłynęły krótko przed komisją. 

Wydziały Urzędu Miejskiego mają prawo składać projekty uchwał nawet w ostatniej chwili.  

Karol Ważny – członek Komisji – zaproponował, żeby umieścić w porządku do zapisu, który 

mówi o opiniowaniu uchwał, które wpływają do komisji. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że można tak zrobić. 

Romuald Plewa – członek komisji – poprosił żeby w takim razie było to w porządku jako 

przedostatni punkt. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że może nawet zrobić przerwę jeśli 

będzie taka kolejność. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – stwierdził, że na sesję wpływają różne uchwały  

i chodzi o to, żeby trochę wcześniej przesłać informację o numerach druków, które będą 

wprowadzane. Ułatwi to sprawne prowadzenie komisji. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że nie ma problemu, można takie 

rozwiązanie wprowadzić. Chodziło mu tylko o tym, że jest ogólnie przyjęta zasada, która jest 

stosowana we wszystkich komisjach. Spytał innych członków komisji. 

Przemysław Ryś – członek Komisji – powiedział, że jemu odpowiada poprzednie 

rozwiązanie. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że poprosi Panią Magdę 

Garbowską żeby następnym razem wysłała wszystkim członkom komisji taką informację. 

Poinformował o wyczerpaniu porządku obrad. Pożegnał wszystkich. Sprawdził obecność 
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Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 16:15. 

               Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

 

                                                                                       /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


