
1 
 

BRMG.0012.52.2022.KSiŁP  

 

PROTOKÓŁ NR  49-12/2022 

z  posiedzenia 

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 22 września 2022r. 
 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Radny Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji 

Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska.  

Powitał zebranych . 

 

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 49 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 – 1399, 1400, 1401 i 1394.  

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

 
1. Opiniowanie projektów  uchwał RMG: 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 – druk 1399; 

 

Przedstawia: Agnieszka Rawa –Wydział Budżetu Miasta i Podatków  

 

2) mieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska- druk 1400; 

 

Przedstawia: Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

 

3) w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce  

z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska  

w zakresie tramwajowego lokalnego transportu zbiorowego  

– druk 1375; 

  

Przedstawia: Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu  

                                                      Transportu Miejskiego 

 

4) w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce  

z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska  

w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego  

– druk 1376; 

 

Przedstawia: Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu  

                                                                Transportu Miejskiego 
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5)  zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim i Powiatem 

Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Starogardzkiemu organizacji przewozów 

pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich – druk 1401; 

 

Przedstawia: Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu  

                                                      Transportu Miejskiego 

 

6) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju 

Miasta” – druk 1387; 

 

Przedstawia: Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej 

 

 

7) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1390: 

 

Przedstawia: Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

8) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1391; 

 

Przedstawia: Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

9) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1392; 

 

Przedstawia: Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej  

– druk 1394; 

Przedstawia: Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

2. Podsumowanie działań  - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i  Straży Miejskiej podczas  sezonu 

letniego.  

 

Przedstawiają: Przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej  

                                i  Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

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 - - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 
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PUNKT 1 

Punkt 1.1 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 – druk 1399; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka Rawa –

Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Agnieszkę Rawa  – Wydział 

Budżetu Miasta i Podatków 

 – 3 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

Opinia Nr Nr 48-12/135-24/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.244.2022. 

 

Punkt 1.2 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska- druk 1400; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Agnieszka Rawa –

Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa  - wstrzymał się  

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 
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Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Mateusza Szulc – Kierownik 

Referatu Spójności Społecznej – 3 głosami „za” i  1 głosem wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/136-25/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.245.2022. 

 

Punkt 1.3 

w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie tramwajowego lokalnego transportu 

zbiorowego – druk 1375; 

 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Sebastian Zomkowski 

– Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Sebastiana Zomkowskiego 

– Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – 3 głosami „za” i  1 głosem wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/137-26/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.220.2022. 

 

Punkt 1.4 

w sprawie powierzenia Gdańskim Autobusom i Tramwajom Spółce z o.o. z siedzibą 

w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska  

w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego – druk 1376; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Sebastian Zomkowski 

– Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

 

Przystąpiono do głosowania 
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LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Sebastiana Zomkowskiego 

– Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – 3 głosami „za” i  1 głosem wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/138-27/202 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.221.2022. 

 

Punkt 1.5 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim i Powiatem 

Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Starogardzkiemu organizacji przewozów 

pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich – druk 1401; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Sebastian Zomkowski 

– Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem w jaki sposób  będzie 

rozwiązana sprawa jeśli chodzi o możliwość jazdy na wyznaczonej części drogi dla 

komunikacji zbiorowej. 

Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – odpowiedział, że  

z buspasa może korzystać każdy autobus, bez znaczenia czy jest z Gdańska czy nie. Również 

autobusy prywatne. 

 

Romuald Plewa – członek Komisji – dodał, że słyszał o przypadku, kiedy kierowca autobusu 

prywatnego zapłacił mandat za jazdę buspasem. Poprosił przedstawiciela Policji o wyjaśnienie. 

 

Sylwester Zabłocki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji 

w Gdańsku - powiedział, że może odpowiedzieć na to pytanie po konsultacji z Wydziałem 

Ruchu Drogowego. Z tego co się orientuje na buspasie mogą jeździć autobusy, pojazdy 

ekologiczne, taksówki. 

 

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji – stwierdził, że według niego wszystkie autobusy 

mogą jeździć buspasem. Poprosił jednak przedstawicieli Policji o przygotowanie i przesłanie 

interpretacji tego przepisu. 
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Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa za - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Sebastiana Zomkowskiego 

– Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – 5 głosami „za  pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/139-28/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.246.2022. 

 

Punkt 1.6 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia 

Rozwoju Miasta” – druk 1387; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Aleksandra 

Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej oraz Justyna Przeworska Kierownik Zespołu 

Analiz Przestrzennych Biura Rozwoju Gdańska. 

Romuald Plewa - członek Komisji – odniósł się do punktu „zrównoważona mobilność. 

Poprosił o doprecyzowanie w jaki sposób władze miasta widzą możliwość poruszania się 

samochodami ponieważ jest wiele zgłoszeń w tych sprawach od mieszkańców. 

Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej – odpowiedziała, że jeśli chodzi 

o zrównoważoną mobilność ma to być poprawa codziennej mobilności poprze rozwój 

i priorytetyzację komunikacji pieszej, rowerowej i publicznej. Wskaźnikiem ma być tutaj wzrost 

udziału podróży pieszych i rowerowych, hulajnogami i komunikacją miejską do 69%. 

Romuald Plewa - członek Komisji – spytał jeszcze jakie rozwiązania będą wprowadzone 

w celu poradzenia sobie z problemem hulajnóg, które są pozostawiane przez użytkowników 

w okolicach przejść dla pieszych i są zagrożeniem, szczególnie dla osób starszych. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

odbyły się spotkania z operatorami wszystkich firm, które udostępniają hulajnogi.  

Uzgodniono, że do lutego 2023 r. zostanie udostępnionych dodatkowych 100 lokalizacji 

w okolicy Śródmieścia, Wrzeszcza, Pasa Nadmorskiego, gdzie operatorzy zobowiązali się do 

wprowadzenia takiego rozwiązania, że będzie można odstawić hulajnogę wyłącznie do takich 

hotspotów. 
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Romuald Plewa - członek Komisji – spytał jak zostanie to w takim razie rozwiązane do tego 

czasu. Dodał, że w zbliżającym się okresie zimowym jest to duży problem. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

rzeczywiście te rozwiązania wymagają trochę czasu. Dodał, że w sezonie zimowym ilość 

hulajnóg się zmniejsza, a dodatkowo Straż Miejska zostanie zobligowania do reagowania.  

Romuald Plewa - członek Komisji – stwierdził, że jest to duży problem ponieważ są one 

zagrożeniem dla osób starszych, słabo widzących a Miasto nic z tym nie robi. Powinno się 

obciążać kosztami osoby które zostawiają 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - przypomniał, że przecież Pan Dyrektor Kłos 

zadeklarował, że problem ten zostanie rozwiązany do lutego. Dodał, że może trzeba byłoby 

zlikwidować hulajnogi w ogóle. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – powiedział, że do tej pory  

w Gdańskim Centrum Kontaktu było 21 zgłoszeń w tym zakresie. Dodał, że odbyło się kilka 

spotkań w tym zakresie. Odholowano 35 hulajnóg. Działania więc zostały podjęte. 

Romuald Plewa - członek Komisji – powiedział, że najważniejsze jest, żeby szczególnie jak 

w centrum Wrzeszcza nie pozostawiano hulajnóg w okolicach przejść dla pieszych. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku – dodał, że okazuje się, że 

technologicznie jest możliwość wyłączenia hulajnóg. Dopóki hulajnoga nie zostanie 

odstawiona w wyznaczone miejsce licznik bije. 

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – dodała, 

że sposób korzystania z hulajnóg reguluje prawo o ruchu drogowym. Do Strażników Miejskich 

i Policjantów należy ocena czy zagrażają one bezpieczeństwu. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał, że prawo 

jest takie jakie jest i bez dobrej woli operatorów niczego nie można byłoby osiągnąć. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że sam był świadkiem jak grupa 

młodzieży przewracała prawidłowo zaparkowane hulajnogi.   

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał, że 

najważniejsze,  że są już  opracowane pomysły na rozwiązanie tego problemu. 

Magdalena Strychowska - Mieszkanka Gdańska – poinformowała, że w bramie przy ulicy 

Powroźniczej leżą od kilku dni cztery hulajnogi. Dodała, że rzeczywiście dobrym rozwiązaniem 

jest zgłaszanie tego do Gdańskiego Centrum Kontaktu. 

Romuald Plewa - członek Komisji – powiedział, że wielokrotnie podkreślał, że właśnie do 

GCK trzeba zgłaszać tego typu sprawy.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - stwierdził, że na Chełmie trochę sytuacja się 

poprawiła. 
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Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał, że 

apelowano do operatorów żeby premiowali odstawianie hulajnóg do hotspotów, jednak takie 

zniżki nie są wystarczające. 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał gdzie będą te punkty w których zostaną dołożone do 

hotspotów. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał,  ze na 

spotkaniu z operatorami ustalono, że będzie to dodatkowe 100, szczególnie w Śródmieściu, 

Oliwie, w Pasie Nadmorskim. Ostatnim pomysłem był zakaz poruszania się na hulajnogach 

w okolicach Jarmarku Św. Dominika. 

Romuald Plewa - członek Komisji – powiedział, że warto też takie rozwiązanie zastosować 

w okolicach najważniejszych przejść dla pieszych, m.in. we Wrzeszczu. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

ten pomysł zostanie wzięty pod uwagę i być może uda się go wprowadzić. 

Tomasz Przedstawiciel Mieszkańców ul. Ogarnej – spytał czy byłaby możliwość jeszcze 

większego ograniczenia prędkości hulajnóg. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

w tej chwili obowiązuje minimalna prędkość 12 km/h i obniżenie tej prędkości zagrażałoby 

bezpieczeństwu, gdyż wówczas hulajnoga przestaje być stabilna.  

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem, z jakiego powodu nie uwzględniono 

w strategii części uwag, czy były one merytorycznie niespójne z polityką miejską czy też 

z innych powodów. 

Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej – odpowiedziała, że rzeczywiście 

były one niespójne merytorycznie, część uwag nie dotyczyła strategii, dlatego zostały 

odrzucone. 

Magdalena Strychowska - Mieszkanka Gdańska – dodała, że również składała swoje uwagi. 

Podziękowała też za oznaczenie jakie są docelowe wartości wskaźników, dzięki czemu będzie 

można w przyszłych latach odnieść się do tego. Powiedziała, że w jednej rzeczy w tej strategii 

się nie zgadza, a mianowicie zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny.  

Karol Ważny – członek Komisji – zwrócił się z pytaniem odnośnie modelu funkcjonalno – 

przestrzennego. Czy pojawiają się tu nowe wizje w stosunku do tego co występuje w studium 

uwarunkowań czy innych dokumentach planistycznych czy też pojawiają się nowe pomysły. 

Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej – odpowiedziała, że oczywiście 

pojawiają się nowe rzeczy, m.in. Park Południowy, PKM, Błękitno-Zielone Pasma, nastawienie 

się na zielony rozwój, zapewnienie mikroklimatu w mieście, obniżenie temperatury w Mieście. 

Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – wyraził swoje zaniepokojenie, że bez określenia 

kultury jako jednego z priorytetów, społeczeństwo nie będzie się rozwijało tak jak powinno. 

Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej – odpowiedziała, że w tym 

dokumencie sprawa kultury została opisana w sposób ogólny. W innych dokumentach, które 

powstaną, zostanie to opisane szerzej. 
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Andrzej Stelmasiewicz – członek Komisji – wyraził nadzieję, że ta część życia zostanie 

potraktowana z należytym szacunkiem. Dodał, że dostęp do kultury powinien być równy we 

wszystkich dzielnicach Miasta, nie tylko w Śródmieściu, ale również na południu Gdańska. 

Zwrócił uwagę na konieczność powstawania chociażby Domów Kultury w dzielnicach. 

Karol Ważny – członek Komisji – spytał czy kwestie sportu znajdują się w temacie „zdrowie 

publiczne”. 

Aleksandra Madajczyk -  Wydział Polityki Gospodarczej – potwierdziła. 

Romuald Plewa - członek Komisji – odniósł się do punktu 3 „zrównoważona mobilność  

i przestrzenie publiczne”. Poruszył sprawę parkowania przy Akademii Medycznej. Powiedział, 

że jest bardzo ciężko znaleźć miejsce, a wjechanie na obszar Akademii wiąże się z dużo 

większymi kosztami. Problem pojawia się kiedy trzeba zaprowadzić osobę chorą do szpitala. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - zauważył, że nie jest to temat do omawiania 

na tym posiedzeniu i przy tym temacie.  

Romuald Plewa - członek Komisji – zwrócił uwagę, że jest to duży problem i brakuje dobrych 

rozwiązań. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedział, że 

polityka parkingowa występuje w wielu dokumentach strategicznych ale nigdzie w całości. Na 

chwilę obecną trwają prace razem z GDZIZ na temat opracowania regulacji i nad zebraniem 

wszystkich informacji. 

Karol Ważny – członek Komisji – powiedział, że jest już taki dokument „Strategia 

zrównoważonej mobilności’ dla terenów GUMED. Dodał, że mocno zaangażowana w to była 

radna Anna Golędzinowska. Można byłoby do tego wrócić. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dodał, że warto 

byłoby ten temat omówić na kolejnych posiedzeniach komisji.  

Romuald Plewa - członek Komisji – dodał, że na pewno pozytywem jest to, że na łukach 

i zakrętach postawiono słupki dzięki temu jest przejazd.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że rzeczywiście nie jest to łatwy 

temat. Dodał, że sam niedawno musiał zaparkować przy Akademii Medycznej i jest to 

rzeczywiście problem.  

Przedstawicielka mieszkańców Śródmieścia – zwróciła uwagę na poprawę 

bezpieczeństwa jako jednego z celów strategicznych.  

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa  - wstrzymał się  

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 
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Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Aleksandrę Madajczyk -  

Wydział Polityki Gospodarczej – 4 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/140-29/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.232.2022. 

 

Punkt 1.7. 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1390: 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Łukasz Kłos – 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Przedstawiciel Casino Sp. z o.o. – powiedział że wszystkie trzy spółki są z jednej grupy 

kapitałowej. Dodał, że polskie prawo hazardowe jest dość specyficzne ponieważ pierwszym 

warunkiem, żeby w ogóle się starać o przedłużenie koncesji  jest pozytywna opinia Rady 

danego miasta. Musi to być robione co 6 lat. Powiedział, że w Gdańsku na chwilę obecną mogą 

być dwa kasyna.  

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - wstrzymał się 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa za -  

5. Przemysław Ryś  - - wstrzymał się 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Łukasza Kłosa – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej –  3 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/141-30/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.235.2022. 

 

Punkt 1.8 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1391 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Łukasz Kłos – 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Przystąpiono do głosowania 
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LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - wstrzymał się 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  - - wstrzymał się 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Łukasza Kłosa – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej –  2 głosami „za” i 3 głosami wstrzymującymi 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/142-31/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.236.2022. 

 

Punkt 1.9 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 1392 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Łukasz Kłos – 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  - - wstrzymał się 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - wstrzymał się 

5. Przemysław Ryś  - - wstrzymał się 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Łukasza Kłosa – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej –  2 głosami „za” i 3 głosami wstrzymującymi 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/143-32/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.237.2022. 

 

Punkt 1.10 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej  

– druk 1394; 

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

29 września 2022 roku. 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówił Łukasz Kłos – 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
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Przystąpiono do głosowania 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 

się 

1. Bogdan Oleszek za -  - 

2.  Karol Ważny  za - - 

3.  Waldemar Jaroszewicz - - - 

4. Romuald Plewa - - - 

5. Przemysław Ryś  za - - 

6. Andrzej Stelmasiewicz za - - 

 

Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Łukasza Kłosa – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej –  4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia Nr 48-12/144-33/2022 znajduje się przy sprawie BRMG.0006.239.2022. 

 

PUNKT 2  

Podsumowanie działań  - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i  Straży Miejskiej podczas  

sezonu letniego.  

Sylwester Zabłocki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  

w Gdańsku – powitał zebranych. Powiedział, że wzmocniono Komisariat II. Było to w formie 

patroli pieszych w okolicach ul. Długiej, Długiego Targu, Wyspy Spichrzów, Targu Węglowego. 

Kolejna rzecz to patrole ponadnormatywne czyli płatne. Za służby nocne policjanci dostawali 

350 zł brutto, za służby dzienne 300 zł brutto. Tutaj również patrole były kierowane w rejon 

Starego Miasta. Policja zabezpieczała 38 imprez masowych (Koncert Dawida Podsiadło, 

Mistrzostwa Świata w siatkówce, mecze ligowe, obchody sierpniowe). Całodobowo Policja 

zabezpieczała Lotnisko w Gdańsku Rębiechowie, Naftoport, Dworzec Główny w Gdańsku. 

Ogółem w sezonie letnim od lipca do sierpnia były 85 wypadków drogowych, w tym 2 

śmiertelne. Zaproponował, że jeśli chodzi o konkretne dane liczbowe, może przesłać takie 

sprawozdanie. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - podziękował za informacje. Dodał, że martwi 

go jedynie to, że przyznane środki nie zostały wykorzystane. 

Sylwester Zabłocki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  

w Gdańsku – powiedział, że z takim samym problemem boryka się miasto Sopot. Dodał, że w 

tym roku było ogólnie mniej interwencji, natomiast więcej jeśli chodzi o przemoc domową. 

Karol Bryś – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 

-  zdał relację w dziedzinie działań PSP w okresie letnim. Powiedział, że 1 września br. została 

uruchomiona nowa jednostka ratowniczo -gaśnicza nr 6 przy ul. Jabłoniowej, która do tej pory 

była tylko posterunkiem. Było to możliwe dzięki otrzymaniu nowych etatów. Docelowo 

codziennie ma tam pełnić służbę 8 strażaków. Jest to dość długi proces, ponieważ kandydaci 

muszą najpierw przejść specjalistyczne badania i szkolenia. Jeśli chodzi o statystykę zdarzeń 

od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.  były to: 223 pożary, w których 6 osób zostało rannych, 694 
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miejscowe zagrożenia, 24 ofiary śmiertelne, 102 fałszywe alarmy. W Gdańsku pełniło służbę 

56 strażaków.  

Karol Ważny – członek komisji – spytał, czy coś wiadomo odnośnie utworzenia jednostki 

w dzielnicy Osowa. 

Karol Bryś – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 

-  odpowiedział, ze tutaj podstawowym problemem będzie uzyskanie dodatkowych etatów 

i utrzymania jednostki. Dodał, że z tego co wie na razie nie ma planów budowy jednostki  

w Osowej. 

Romuald Plewa - członek Komisji – spytał jak Straż Pożarna radzi sobie z problemem 

wyjazdów do akcji przez ul. De Gaulle’a we Wrzeszczu. Czy jest potrzebna jakaś pomoc ze 

strony miasta. 

Karol Bryś – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 

– odpowiedział, że na chwilę obecną ulica jest przejezdna i niepotrzebna jest dodatkowa 

interwencja.  

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił działania Straży Miejskiej 

w okresie lipca i sierpnia. Główne miejsca działania to Stare i Główne Miasto, Wyspa 

Spichrzów, pas nadmorski w tym Park Reagana, Górki Zachodnie, Stogi,  Wyspa Sobieszewska, 

Brzeźno. Patrole zajmowały się głównie egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego, 

reagowaniem na przypadki spożywania alkoholu w miejscach publicznych, nielegalnego 

handlu, interweniowanie wobec osób żebrzących, zapewnienie ładu  i porządku przy 

zabezpieczeniu imprez masowych. Pracowało minimum 20 patroli, pracujących w systemie 

jednozmianowym 12 godzinnym. Oprócz patroli pieszych i zmotoryzowanych w tym roku 

pojawił się również patrol wodny. Jeśli chodzi o wyniki działań jest on porównywalny do 

zeszłego roku. Było to 7428 mandaty, 514 pouczeń. 2522 założonych blokad na koła. Do 

pogotowia socjalnego odwieziono 127 osób nietrzeźwych.  

Przemysław Ryś – członek komisji – stwierdził, że cieszy się, że Straż Miejska pilnuje Parku 

Reagana. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie można oczekiwać od Straży Miejskiej tyle samo 

co od Policji. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – zgodził się z tym. Dodał, że na dzień 

dzisiejszy Straż Miejska działa w oparciu o określone przepisy, chociażby jeśli chodzi o patrole 

nocne.  

Przemysław Ryś – członek komisji –spytał, czy są jeszcze patrole mieszane. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – odpowiedział, że tak, ale w niektórych 

obszarach jak np. szkoły. Dodał, że Strażnik w takich sytuacjach działa na zasadzie asysty, 

ponieważ nie ma takich uprawnień jak Policja. 

Romuald Plewa - członek Komisji – poprosił o przesłanie na maila wszystkich informacji. 

PUNKT 3 

 

Sprawy  bieżące, wolne  wnioski, korespondencja. 
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Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - przeszedł do dyskusji na temat hałasów  

i zakłócania spokoju w Śródmieściu. Powiedział, że jest to szeroko omawiany problem. Powitał 

gości, Panią Menadżer Śródmieścia oraz przedstawicieli mieszkańców ulic Ogarnej  

i Powroźniczej. Dodał, że w tamtych okolicach powstał lokal ze striptizem, dochodzi tam do 

zakłócania spokoju mieszkańców w godzinach nocnych. Poprosił o zabranie głosu 

przedstawiciela mieszkańców. 

 

Mieszkanka Śródmieścia – powiedziała, że cieszy się widząc przedstawicieli służb 

mundurowych, miasta. Powiedziała, że ta część miasta wymiera, ponieważ jest tam coraz 

mniej mieszkańców. Komisariat Policji obsługujący ten rejon Głównego Miasta jest 

usytuowany daleko. Dodatkowo przewijają się tutaj duże ilości turystów, którzy chcą po prostu 

imprezować. W związku z tym mieszkańcy odczuwają duży spadek bezpieczeństwa w dzielnicy. 

Powiedziała, że na ul. Powroźniczej od maja br. funkcjonuje klub ze striptizem, który jest 

bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Powiedziała, że bardzo potrzebna jest uchwała dotycząca 

Parku kulturowego. Dodała, że w innych miastach jest to rozwiązywane w różny sposób, np. 

na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie wystarczy umieścić radiowóz i jest 

spokojnie. Poprosiła też aby poprawić dostępność linii telefonicznej 986, bo czasami bardzo 

ciężko jest się pod ten numer dodzwonić i prośby o interwencję są kierowane na Gdańskie 

Centrum Kontaktu. Dodała również, że na patrole wysyłani są często młodzi, niedoświadczeni 

Policjanci, również kobiety. Nie mają oni też często znajomości miasta. Podsumowała, że jej 

zdaniem sytuacja bezpieczeństwa w mieście nie idzie w dobrą stronę ponieważ rośnie ilość 

klubów nocnych, których działalność zakłóca spokój mieszkańcom. Poprosiła też aby 

unormować sytuację z przeróżnymi żonglerami ognia czy zespołami, które grają na ulicach. 

Często oprócz tego, że zakłócają oni spokój ale również zanieczyszczają przestrzeń publiczną 

no. chemikaliami. Zaapelowała o szybkie prace nad uchwałą o parku kulturowym. 

 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że w międzyczasie Rada Miasta 

uchwaliła dwie uchwały, które mają znaczenie w tej sprawie. Jedna to uchwała dotycząca 

dopuszczalnych norm hałasu. Druga uchwała dotyczy sprzedaży alkoholu w sklepach 

w godzinach nocnych.  

 

Mieszkaniec Śródmieścia – na wstępie podziękował Policji za interwencję na ul. Ogarnej 

podczas incydentów w klubach. Powiedział, że jest ojcem 3-letniego dziecka i mieszka 100 

metrów od klubów. Dodał, że od czerwca na ul. Ogarnej miały miejsce: 1 morderstwo, 4 gwałty, 

liczne bójki z użyciem ostrych narzędzi. Dodał, że 11 września miała miejsce regularna bójka 

z udziałem ok. 20 osób z nożami. Zaapelował o zamknięcie klubów go-go na terenie Starego 

Miasta i skrócenie działalności klubów nocnych do godziny 2. Zawnioskował też o odebranie 

licencji klubom Kultura i Game Over w związku z incydentami zachodzącymi  

w tych klubach i pod nimi.  

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odniósł się do 

wypowiedzi przedmówcy. Dodał, że dwie rzeczy które udało się wprowadzić to uchwała 

antyhałasowa. Dzięki temu chociaż w części udało się wyeliminować ten problem. Drugą 

kwestią jest zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 23. Obecnie uchwała ta została zaskarżona 

przez właścicieli małych sklepów. Poruszył też sprawę Parku kulturowego. Powiedział, że tutaj 

sytuacja będzie podobna, ponieważ ta uchwała uderzy m.in. w wielu przedstawicieli branży 

biznesowej, sprzedawców, muzyków występujących na ulicy, kluby nocne. Na pewno uchwała 

ta również zostanie zaskarżona i być może Miasto będzie musiało płacić odszkodowania.  
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Mieszkanka Śródmieścia – powiedziała, że jeżeli byłby dobry monitoring to nie trzeba byłoby 

aż tylu patroli Policji. Wystarczyłoby ściągnąć zdjęcie i ścigać osoby winne. 

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

powiedziała, że jest niewystarczająca ilość policjantów, których można byłoby skierować na 

patrole nocne i nie pomoże  tu niestety podwyższenie stawek za patrole nocne. Później środki 

na te patrole są niewykorzystywane.  

Mieszkanka Śródmieścia – powiedziała, że ciekawe rozwiązanie wprowadził Kraków. Są to 

osoby, które chodzą dwójkami i kiedy widzą, że np. leży osoba nieprzytomna, dzwonią po 

odpowiednie służby. Pełnią one jednocześnie rolę informacji dla turystów. Pracują oni od 22 

do 6.  

Romuald Plewa - członek Komisji – zwrócił się z prośbą, żeby skontaktować się urzędnikami 

z Krakowa i dowiedzieć się szczegółów. 

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 

powiedziała że skontaktuje się z Urzędem Miasta Krakowa.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że dobrym pomysłem byłoby 

rozmieszczenie właśnie radiowozów w rejonie Głównego Miasta w różnych punktach. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – powiedział, że uważa że zabieranie koncesji 

takim klubom, w których dochodzi do incydentów powinno być szybsze. Inną kwestia to trzeba 

się zastanowić jak bardziej efektywnie wykorzystywać patrole. Dodał, że na pewno powinno 

się doposażyć zarówno Policję jak i Straż Miejską.  

Mieszkanka Śródmieścia – wspomniała, że była świadkiem interwencji Straży Miejskiej 

wobec oso, które plotą warkoczyki na ulicach miasta. Dodała, że te osoby po prostu przeniosły 

się w inne miejsce i dalej robiły to samo. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – wyraził opinię, że kwoty mandatów dla 

takich osób powinny być wyższe, bo niektórzy śmieją się z tego. 

Mieszkaniec Śródmieścia – powiedział, że służby Straży Miejskiej były mocniejsze. Większość 

hałasów z klubów „Kultura” i „Game Over” była spowodowana tym, że nie zamknięto drzwi. 

Policja nie jest od tego żeby jeździć do takich spraw. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – powiedział, ze w ramach Parku 

Kulturowego jest przewidziana obecność Straży Miejskiej, natomiast obecność Policji również 

jest tutaj konieczna.  

Mieszkaniec Śródmieścia – spytał, kto będzie to egzekwował. 

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej – odpowiedział, że Straż Miejska odpowiada 

za porządek publiczny, natomiast za bezpieczeństwo odpowiada Policja. Będzie się to 

odbywało poprzez dyslokację patroli kosztem innych dzielnic. 

Mieszkaniec Śródmieścia – powiedział, że rozumie ale jako mieszkaniec sam wielokrotnie 

dzwonił na Policję, gdzie nie mogła ona przyjechać na miejsce od razu ponieważ nie miała 

dostępnego radiowozu. Dodał, że gdyby były dodatkowe patrole Straży Miejskiej może 

udałoby się chociaż częściowo rozwiązać problem. Powiedział, że jest w tej chwili minimalna 

poprawa dzięki zamykaniu drzwi. Dodał, że był świadkiem, będąc na spacerze z dzieckiem 
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bardzo niebezpiecznych sytuacji. Stwierdził, że jest w stanie obronić swoje dziecko, ale jeśli 

komuś coś przy okazji zrobi będzie musiał ponosić konsekwencje. Spytał czy uchwałą 

dotycząca Parku Kulturowego zakłada  

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

są plany zakazania funkcjonowania klubów erotycznych. Dodał, że uchwała dotycząca Parku 

Kulturowego będzie wyłożona do konsultacji. Powiedział, że kiedyś w Sopocie zamknięto 

lokale o godz. 2. Niestety spowodowało to, że imprezy przeniosły się na ulice i całkowicie nie 

było nad tym kontroli. Stwierdził, że jest to jeszcze gorsze dla mieszkańców. 

Mieszkaniec Śródmieścia – powiedział, że dla niego jako mieszkańca żadna z tych opcji nie 

jest dobra. Spytał, dlaczego jego dziecko nie może rozwijać się w normalnych, bezpiecznych 

warunkach. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedział, że 

bardzo chciałby pomóc mieszkańcom ale gdyby miasto zdecydowało się zamknąć wszystkie 

kluby nocne, natychmiast taka uchwała zostałaby zaskarżona i najprawdopodobniej sąd 

przyznałby rację właścicielom klubów. Wówczas Miasto musiałoby płacić odszkodowania 

właścicielom klubów. Miasto na ten moment nie ma narzędzi żeby zabronić działalności 

klubom nocnym. 

Monika Nkome – Evini – powiedziała, że cała uchwała parku kulturowego jest tworzona 

właśnie z myślą o mieszkańcach. Dodała, że wszystko tutaj jest rozpatrywane pod kątem 

ochrony zabytków.  

Mieszkaniec Śródmieścia – spytał czy w takim razie jest możliwość ingerencji w działalność 

klubów nocnych poprzez tą uchwałę.  

Monika Nkome – Evini – Menadżer Śródmieścia - odpowiedziała, że tak, natomiast wygląda 

to tak, że np. na chwilę obecną ogródki gastronomiczne nie mają limitu godziny do której mogą 

funkcjonować. Ponieważ jest to działalność w przestrzeni zabytkowej można ją ukrócić tak jak 

to jest w innych miastach. Natomiast samej działalności klubów muzycznych nie można 

wyeliminować. 

Mieszkaniec Śródmieścia – spytał jak wygląda sytuacja z monitoringiem w Śródmieściu. 

Dodał, że słyszał, że monitoring działa tylko na ulicy Długiej natomiast nie ma możliwości 

rozszerzenia go. 

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –  

odpowiedziała, że jest planowane 26 nowych lokalizacji monitoringu, m.in. na Ogarnej. Będzie 

do tego wykorzystywana już istniejąca sieć, m.in. TP S.A. czy Orange.  

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - stwierdził, ze na dziś wydaje się, że najlepsze 

byłoby zastosowanie prostych rozwiązań, np. dodatkowe patrole czy radiowozy. 

Mieszkanka Śródmieścia – powiedziała, że właśnie kończy się wysoki sezon i sytuacja się 

trochę uspokoiła.  

Przemysław Ryś - członek Komisji – powiedział, że powinno się przyjąć do wiadomości że 

sezon wysoki od 1 maja jest jedną wielką imprezą i wówczas powinny być zwiększone patrole. 
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Mieszkanka Śródmieścia – powiedziała, że jej zdaniem zawody zaufania społecznego są u 

nas niedoceniane a ich zarobki są za niskie. Nic dziwnego, że nie ma chętnych do pracy w tych 

zawodach. 

Karol Ważny – członek komisji – spytał jakie są przesłanki odebrania pozwolenia na sprzedaż 

alkoholu klubom . 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

trzeba udowodnić, że zostało złamane prawo, chociażby nielegalne zajęcie pasa drogowego. 

Romuald Plewa - członek Komisji – spytał czy były ostatnio przypadki odebrania koncesji 

klubowi nocnemu. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

do tej pory takich przypadków.  

Mieszkanka Śródmieścia – poinformowała, że jej Wspólnota Mieszkaniowa skonsultowała 

się z prawnikiem i otrzymała poradę, jak można działać zgodnie z przepisami prawa, wchodząc 

do środka takich klubów. Może wejść tam kontrola ze Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Z Wydziału Urbanistyki i Architektury, z Komisji Alkoholowej. Jest to jakiś sposób na 

kontrolowanie tej działalności.  

Romuald Plewa - członek Komisji – spytał czy jeśli jakiś klub prowadzi działalność w Gdańsku 

musi mieć zgodę Urzędu Miasta Gdańska. 

Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że 

tak, natomiast często kluby, którym zabrano koncesję, zakładają nową działalność i jeśli spełni 

wymogi formalne nie ma podstaw, żeby nie wydać mu pozwolenia. Podsumował ustalenia – 

projekt uchwały dotyczącej parku kulturowego będzie ogłoszony i wtedy mieszkańcy będą 

mieli czas aby wypowiedzieć się na ten temat. 

Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji  - powiedział, że te wszystkie spostrzeżenia będą 

dotyczyły przyszłego sezonu. Dodał, że trzeba będzie starać się wpłynąć na samych właścicieli 

tych klubów, aby zadbali o spokój. Dodał, że nie jest to prosta sprawa, ale poprosił wszystkich 

o działania.  

Zwrócił się również do przedstawiciela Policji aby przekazał zwierzchnikom, że jest to poważny 

problem. Powiedział, że wyczerpano już porządek. Zamknął posiedzenie – godz. 18:30. 

 

               Przewodniczący Komisji 

                                                                                    Samorządu i Ładu Publicznego 

 

 

                                                                                         /-/ Bogdan Oleszek 

 

 

Protokołowała:  

 

Magdalena Garbowska 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska 



18 
 

 


