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PROTOKÓŁ NR  48-11/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 18 sierpnia 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30 za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.  

 

Posiedzeniu przewodniczył  Radny Bogdan Oleszek  – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych i sprawdził obecność. 

 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

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

podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  

Lista osób zaproszonych na posiedzenie  stanowi załącznik nr 2.  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 48 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

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

3 do protokołu.  Zaproponował zdjęcie z porządku obrad druków 1362 i 1361 z powodu braku 

związku w zakresie działania komisji. 

 

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

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok - 

druk 1362; 

                    Referuje:   Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                       Miasta i Podatków  

 

2)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska - druk 1361; 

                    Referuje:   Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu  

                                 Miasta i Podatków 

 

3) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska  

– druk 1365; 

Referuje: Beata Dunajewska, Przewodnicząca Klubu Radnych  

                      Wszystko dla Gdańska. 



 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1366; 

 

Referuje: Mateusz Szulc – Kierownik Referatu Spójności Społecznej 

 

2.  Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na 2023r. środków finansowych na działalność 

statutową jednostek pomocniczych.  

 

3. Wnioski  do  budżetu miasta na  rok 2023. 

 

4. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 1 

Punkt 1.3 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska – druk 1365; 

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

25 sierpnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Beata Dunajewska, 

Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska. 

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – dodał, że czuje się związany z tym projektem 

uchwały, ponieważ jako uczestnik tamtych wydarzeń sam zdał sobie sprawę jak wielką rolę 

odegrały żony i partnerki strajkujących, które wzięły na siebie wszystkie obowiązki domowe. 

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 Beatę Dunajewską, 

Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska – 6 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr Nr 47-11/133-22/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.210.2022. 

 

Punkt 1.4 

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk 1366; 

 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Mateusz Szulc – 

Kierownik Referatu Spójności Społecznej. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił o dokładniejsze przedstawienie tematu ze 

względu na to, że krótko przed posiedzeniem otrzymał projekt i nie miał czasu dokładnie 

przeanalizować. 

powiedział, że do zadań które zawierała uchwała pierwotna wprowadzono wsparcie edukacji 

systemowej. 

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – wyjaśnił, że rzeczywiście uchwała wpłynęła 

w dniu dzisiejszym ale jest to uchwała, którą trzeci raz komisja opiniuje. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji –stwierdził, że rozumie, ale jednak chce wiedzieć 

dokładnie nad czym głosuje. 

 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał co dokładnie oznacza termin „edukacja 

systemowa”. 

 

Mateusz Szulc – Kierownik Referatu Spójności Społecznej - odpowiedział, że jest to 

ewentualne dodatkowe wsparcie w postaci kursów językowych, zajęć adaptacyjnych dla 

uczniów, którzy są w systemie edukacji w Gdańsku.  

 

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 Mateusza Szulc – Kierownik 

Referatu Spójności Społecznej – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia Nr 47-11/134-23/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.211.2022. 

 

 



 

 

PUNKT 2 

 

Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na 2023r. środków finansowych na działalność 

statutową jednostek pomocniczych.  

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – przedstawił projekt uchwały zgodnie z 

uzasadnieniem. Spytał, czy są głosy w dyskusji.  

Romuald Plewa – członek Komisji – poprosił o ponowne przeczytanie tytułu projektu 

uchwały. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego używa się słowa: „wyodrębnienia”. 

Karol Ważny – członek komisji – odpowiedział, że jest to spowodowane tym, że w statutach 

dzielnic jest to tak określone. Poza tym, te środki cały czas zostają w budżecie miasta a Rada 

wskazuje na jaki cel mają być one przeznaczone. 

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 - - 

 

PUNKT 3 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – poinformował, że jeśli członkowie komisji nie 

są przygotowani dzisiaj do dyskusji to jest prośba o przesyłanie propozycji do p. Magdaleny 

Garbowskiej. Poprosił również o przesłanie członkom komisji zeszłorocznych wniosków. 

Karol Ważny – członek komisji – poprosił o przesłanie propozycji z dwóch ostatnich lat. 

Romuald Plewa – członek Komisji –zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie głośnego ostatnio 

tematu wypasu owiec nad Motławą. Dodał, że jest to również w zakresie działania komisji. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – powiedział, że można napisać pismo z prośbą 

o wyjaśnienie. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał do kiedy jest termin przesyłania wniosków 

do budżetu. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – powiedział, że do 10 września. 

 

 

 

 



 

 

PUNKT 4 

Sprawy bieżące 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – poruszył temat pisma w sprawie podwyżki 

wynagrodzenia Komendanta Straży Miejskiej. Dodał, że na  ten moment nie ma za dużo 

informacji i warto poczekać na spotkanie związkowców i Pani Prezydent dalsze ustalenia. 

Dodał, że poczeka na informacje po tym spotkaniu i wówczas podejmie dalsze decyzje. 

Poinformował, że na następnym posiedzeniu komisji chce jeden punkt obrad poświęcić 

tematowi hałasów w Śródmieściu. Zostaną zaproszeni przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Menadżera Śródmieścia. 

Karol Ważny – członek komisji – dodał, że warto też zaprosić Łukasza Kłosa, Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, który chodził również na spotkania 

z mieszkańcami. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – dodał, że dotyczy to nie tylko terenów Parku 

Kulturowego ale również innych dzielnic jak Brzeźno, Nowy Port. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – zgodził się z tym. Dodał, że możliwe, że trzeba 

będzie to spotkanie zrobić stacjonarnie. Powiedział, że są to już wszystkie tematy w dzisiejszym 

porządku. Spytał czy są jeszcze jakieś uwagi. 

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – poruszył temat hulajnóg. Dodał, że był świadkiem 

jak Straż Miejska wystawia mandaty i ma nadzieję, że sytuacja zostanie uporządkowana. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – stwierdził, że można będzie poruszyć ten temat 

jak będzie Komendant Straży Miejskiej na następnym posiedzeniu. 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że warto byłoby poszukać ze strony służb 

możliwości oddziaływania i przepisów, żeby w rejonie przejść dla pieszych nie można było 

pozostawiać hulajnóg, które powodują uciążliwość i zagrożenia, zwłaszcza dla osób starszych. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – wrócił do tematu podwyżek dla Straży Miejskiej. 

Wyraził obawę, że za chwile mogą się zgłosić pracownicy również Urzędu Miejskiego i innych 

jednostek miejskich. Dodał, że problem jest dużo szerszy, zwłaszcza, że rząd podwyższył 

wynagrodzenia dla pracowników Urzędów Wojewódzkich.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – dodał, że radni kierowali już prośby do 

Prezydenta w tej sprawie. Powiedział, że ten problem dotyczy i Policji i Straży Miejskiej gdzie 

brakuje pieniędzy na dodatkowe patrole i paliwo. 

Romuald Plewa – członek Komisji – powiedział, że jeśli chodzi o paliwo to Miasto Gdańsk 

wspierało Policję. Zaproponował żeby jeszcze Komisja zajęła się tą sprawą. 

 

 

 

 



 

 

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - sprawdził obecność. 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Bogdan Oleszek  Przewodniczący Obecny 

2. Karol Ważny Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Waldemar Jaroszewicz Członek Komisji Obecny 

4. Romuald Plewa Członek Komisji Obecny 

5. Przemysław Ryś Członek Komisji Obecny 

6. Andrzej Stelmasiewicz  Członek Komisji Obecny 

 

Zamknął posiedzenie – godz. 16:30. 

 

               Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

 

                                                                                         Bogdan Oleszek 

 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 

 


