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BRMG.0012.103.2022.KSiŁP  

 

PROTOKÓŁ NR  52-15/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 8 grudnia 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 52 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

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

3 do protokołu.  Poinformował, że wpłynęły  druki: 1492, 1493, 1494. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

 
1. Opiniowanie   projektów  uchwał RMG, które wpłynęły do Komisji. 

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

druk 1492;  

Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta  

i Podatków   

1.2 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk 1493; 

Przedstawia: Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta  

i   Podatków   

1.3 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych  

w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska – druk 1494;  

Przedstawia: Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu 
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2. Informacja o wsparciu Miasta Gdańska na rzecz cudzoziemców 

Przedstawia: Mateusz Szulc – Kierownik Referatu Spójności Społecznej 

 

3. Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w porządku obrad 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

PUNKT 1 

Punkt 1.1 

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

druk 1492; 

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

15 grudnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka 

Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz za - - 

4. Romuald Plewa - - 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 – 5 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 51-15/167- 56/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.337.2022. 

 

Punkt 1.2 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk 1493; 
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Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska z dnia 

15 grudnia 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 51-15/168- 57/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.338.2022. 

 

Punkt 1.3 

  

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych 

w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska – druk 1494;  

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

15 grudnia 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Tomasz Lechowicz – 

Dyrektor Wydziału Skarbu 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy będą jakieś konsekwencje gospodarcze czy 

ekonomiczne, zarówno pozytywne czy negatywne. 

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – powiedział, że na dziś według 

obowiązującego prawa żadnych skutków finansowych nie ma.  

Karol Ważny – członek Komisji – spytał o planowanie przestrzenne na terenach morskich. 

Czy gmina miasta Gdańska będzie miała jakieś kompetencje w tym zakresie. 

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – odpowiedział, że w tej chwili trudno 

powiedzieć jak to będzie wyglądało. Pokazał na ekranie prezentację jak będzie wyglądało 

poszerzenie miasta Gdańska od strony Morza Bałtyckiego. Ta powierzchnia ma ponad 42 

tysiące hektarów. Na dziś nie ma żadnych skutków tego działania. 

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się ostatnim pytaniem dotyczącym samych 

konsultacji, czy już wiadomo w jakiej formie będą one prowadzone, czy mieszkańcy będą w to 

jakoś mocniej zaangażowani czy chodzi o formalne przeprowadzenie. 
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Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – odpowiedział, że będzie to rutynowe 

przeprowadzenie pytań, będzie możliwość zgłaszania zarówno osobiście jak i przez internet. 

Dodał, że wszystkie dane dotyczące sposobu przeprowadzenia, kosztu konsultacji i wyników 

będą przedstawione na marcowej sesji Rady Miasta Gdańska. 

Przemysław Ryś – członek komisji – spytał co tak naprawdę da powiększenie terytorium 

Gdańska wynikające z tej uchwały.  Czy są jakieś informacje czy Miasto będzie miało z tego 

jakiś zysk. Spytał kto wyszedł z inicjatywą. 

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – odpowiedział, że miasto realizuje 

rozporządzenie Rady Ministrów i trudno w tej chwili przesądzić jakie będą negatywne skutki 

nowego stanu prawnego.  

Romuald Plewa – członek komisji – upewnił się, że na tym terenie w ogóle nie ma 

mieszkańców w związku z tym jeśli chodzi o rady dzielnic czy wybory do Rady Miasta, nic się 

nie zmieni poza powierzchnią, która się zwiększy.  

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – uspokoił radnego Przemysława Rysia. Dodał, że 

są dwie ustawy o obszarach morskich i portach. Tutaj nic nie wskazuje na to, żeby ta ustawa 

się w najbliższym czasie zmieniła i wszystko zależy od Urzędu Morskiego. 

Romuald Plewa – członek komisji – uzupełnił wypowiedź przedmówcy, że ustawa o portach 

jednoznacznie mówi, jakie są obowiązki i gmina nie ma tu żadnych kosztów. 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy takie mechanizmy jak „Janosikowe” są 

uzależnione od powierzchni czy tylko wpływy budżetowe o tym decydują. 

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – odpowiedział, że żadnych wpływów z tego 

miasto nie będzie miało wobec tego „Janosikowego” również nie.  

Przemysław Ryś – członek komisji – poprosił o przesłanie mapy zatoki gdańskiej.  

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – powiedział, że postara się za chwilę 

przesłać.  

Waldemar Jaroszewicz – członek Komisji – spytał jak daleko wgłąb sięgnie teren, który 

Gdańsk ma przejąć.  

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu – odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić 

dokładnej odpowiedzi, natomiast poprosi Wydział Geodezji o przygotowanie takich danych.  

 

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 - - 
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Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Tomasza Lechowicza – 

Dyrektora Wydziału Skarbu – 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Opinia Nr 51-15/169- 58/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.339.2022. 

 

PUNKT 3 

Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – poinformował o wpływie korespondencji, 

informacji do wiadomości komisji o wykazie więźniów, którzy mogą wykonywać prace 

społeczne. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to Pani Magdalena Garbowska prześle. Przypomniał, 

że w związku z chorobą referującego, Pana Mateusza Szulca, punkt dotyczący wsparcia Miasta 

Gdańska na rzecz cudzoziemców zostaje przełożony na inny termin. Spytał, czy ktoś ma jakiś 

temat do wniesienia. Poprosił również o przesyłanie do Pani Magdaleny Garbowskiej tematów 

do planu pracy komisji na 2023 rok. 

Romuald Plewa – członek komisji – przypomniał, że były plany zorganizowania posiedzenia 

wyjazdowego w tunelu.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – powiedział, że oczywiście pamięta i na pewno 

będzie takie posiedzenie, ale raczej na wiosnę. 

Bartosz Stefański – Zarząd Dzielnicy Osowa – poruszył temat,  jak wyglądają sprawy 

budżetowe i kwestie realizacyjne projektów inwestycyjnych w dzielnicach. Ostatnio często 

brakuje środków budżetowych na realizację projektów założonych na przełomie poprzedniego 

i następnego roku, np. plac zabaw w dzielnicy Orunia, który zdrożał z 50 tysięcy na 150 czy 

ogrodzenie do jednego z parków w Osowej, które miało kosztować 70 tysięcy a zdrożało do 

15o tysięcy. Powiedział, że powinno się porozmawiać o zmianach budżetowych lub o czymś 

takim jak zapas środków budżetowych na realizację zadań. Rady dzielnic nie mają prawa brać 

kredytów na poczet przyszłych lat budżetowych, co powoduje, że powiększa się kwota, jaką 

rady muszą dokładać każdego roku. Spytał, czy komisja rozważyłaby ewentualne zmiany 

budżetowe. Czy można byłoby przewidzieć taką poduszkę bezpieczeństwa dla dzielnic. Dodał, 

że w przeciwnym wypadku rady dzielnic nie będą w stanie realizować tych zadań, które są 

założone.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – stwierdził, że jest to bardzo poważny temat  

i zaproponował aby Pan Stefański napisał pismo do komisji, która przekaże sprawę do 

Prezydenta Miasta Gdańska. Sytuacja jest ciężka, wszystko podrożało.  

Romuald Plewa – członek komisji – powiedział, że dzielnic jest dużo i każda z nich chciałaby 

mieć więcej środków natomiast budżet miasta Gdańska jest ograniczony. Zaproponował 

spotkanie z Panią Prezydent, Skarbnikiem żeby porozmawiać o tej sprawie. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek komisji – powiedział, że doskonale rozumie problemy rad 

dzielnic ale wszystkie wydziały otrzymały instrukcje obniżenia budżetu o 5%. 

Karol Ważny – członek Komisji – zgodził się, że rzeczywiście sytuacja finansowa miasta jest 

trudna ale dobrym pomysłem byłoby rzeczywiście takie spotkanie. Być może wprowadzenie 

takiej poduszki finansowej na inwestycje realizowane w 100% ze środków rad dzielnic byłoby 
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dobrym rozwiązaniem.  Natomiast jeśli są inwestycje miejskie nieco łatwiej jest dokonywać 

przesunięć finansowych. Natomiast na pewno nie jest teraz dobry moment. 

Romuald Plewa – członek komisji – odniósł się do wypowiedzi Karola Ważnego, że potrzebna 

byłaby opinia prawna na ten temat. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – stwierdził, że trzeba byłoby jakoś podsumować 

ten pomysł. Zwrócił się do Bartosza Stefańskiego żeby napisał pismo w tej sprawie do komisji. 

Bartosz Stefański – Zarząd Dzielnicy Osowa – powiedział, że zdaje sobie sprawę z trudnej 

sytuacji finansowej Miasta, jednakże inflacja powoduje, że rady dzielnic nie dają rady 

realizować zaplanowanych zadań. Dodał, że zorientował się, że w Budżecie Obywatelskim jest 

taka poduszka finansowa i dobrze byłoby coś takiego zastosować przy budżetach rad dzielnic. 

Powiedział, że rady dzielnic nie są w stanie przewidzieć cen na 1.5 roku do przodu, w związku 

z tym nie są w stanie wywiązać się ze swoich statutowych zadań. Zobowiązał się do 

przygotowania takiego pisma.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – ponowił prośbę o przygotowanie pisma, dodał, 

że komisja przekaże je do Pani Prezydent wraz z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania 

i zaproszenia zainteresowanych osób. Spytał czy może się takiego pisma spodziewać. 

Bartosz Stefański – Zarząd Dzielnicy Osowa – zobowiązał się do przygotowania pisma. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji – poinformował o wyczerpaniu porządku.  

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 

 


