PROTOKÓŁ NR VI/2003
z VI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA
która odbyła się w dniu 27 lutego 2003 roku
w sali obrad Nowego Ratusz w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 9.00.
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 33 radnych.
Nieobecny Arkadiusz Rybicki.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Przewodniczący Rady Miasta BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypominam o zalogowaniu kart do glosowania.
Wpłynął wniosek radnego Eugeniusza Głogowskiego o nieprocedowanie
w
dniu dzisiejszym projektu uchwały – druk nr 124 – podpunkt 18 w punkcie 5.
Wpłynął wniosek Komisji Kultury o włączenie pod obrady RMG projektu
uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury (powołanie
radnego Janusza Kasprowicza) – druk nr 140.
Ref. Tadeusz Gleinert
Wpłynął wniosek grupy radnych o włączenie pod obrady RMG projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
wyborów do rad jednostek pomocniczych – druk nr 141.
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Ref. Aleksander Żubrys
do zaopiniowania: Prezydent Miasta odstąpił od opiniowania – pozostawił do
decyzji Rady Miasta.
Kom. Samorz.i Ładu Publicznego - nie opiniowała.
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Prawa i Samorządności o włączenie pod
obrady RMG projektu Rezolucji w sprawie zasad sporządzania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku – druk nr 144
Ref. Ryszard Klimczyk – do zaopiniowania: Prezydent Miast
Komisja Rozwoju Przestrz.-25.02.br.-zapoznała się z proj.
Informacja dla radnych
Wpłynęła autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu uchwały – druk nr 124 –
podpunkt 18 w punkcie 5
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Już w trakcie procedowania druku w Komisji zwracałem uwagę na zapisy. Nie
mam uwag natury merytorycznej tylko natury językowo – gramatyczno –
stylistyczne. Do tej chwili projekt jest drukiem Prezydenta ale jak przejdzie to
będzie drukiem Wysokiej Rady. Jest co prawda autopoprawka ale nie likwiduje
ona wielu sprzeczności. Gdyby ta autopoprawka wpłynęła przed wtorkiem to
mógłbym złożyć do niej poprawki.
Mając druk i autopoprawkę to w samym tekście mam 7 wniosków co do
poprawki. Mam zastrzeżenia co do uzasadnienia. Mam propozycje aby
załącznik nie był załącznikiem ponieważ tekst jest w nim niezrozumiały.
Język uchwały powinien być sformułowany w sposób prosty i jasny. Należy
unikać szczegółów. Ten projekt nie spełnia wymogów.
Jeśli druk nie hamuje procesu legislacyjnego to cofnijmy go do wnioskodawcy.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
W dużym stopniu przedmówca zawarł to co istotne. Popieram przedmówcę.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Wysoka Rado.
Panie Przewodniczący.
Autopoprawka idzie naprzeciw wątpliwością zgłoszonym przez pana
Głogowskiego. Nie ma najmniejszych powodów aby odkładać rozpatrywanie tej
uchwały. Przekładanie tego o miesiąc niczego nie załatwi. Autopoprawka
niweluje mankamenty. Zawiera ona rzecz najważniejszą – określa kierunki
pracy Prezydenta i Rady Miasta. To jest jasne i klarowne. W ślad za podjecie tej
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uchwały przedstawimy kolejne mówiące o umówię spółki itp. Apeluję aby taką
kierunkową uchwałę przyjąć. Może język i sformułowania są nazbyt
technokratyczne ale istota pozostaje bez zmian. Jak sądzę większość RMG
podziela zaproponowany kierunek restrukturyzacji i komercjalizacji ZKM.
Proszę o utrzymanie tego w porządku obrad.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Miałam podobne uwagi jak pan Głogowski. Zgłaszałam je na posiedzeniu
Zarządu i Komisji. Poprawki zgłaszane na posiedzeniu Zarządu zostały
naniesione. Zgadzam się, że użyty język jest niefrasobliwy.
Moim zdaniem autopoprawka wyjaśnia zastrzeżenia merytoryczne.
Sformułowania w autopoprawce są bardziej polskie i przybliżają ideę.
Tutaj nie ma załącznika do uchwały tylko do uzasadnieni.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Autopoprawka wpłynęła po terminie i nie mogłem składać już do niej poprawek.
Jak wiec mogę wypełnić swoją powinność i złożyć wnioski do autopoprawki.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wniosek o odesłanie autopoprawki dalej funkcjonuje. Będziemy głosować.
Może pan z tego skorzystać.
Radny – WISŁAW KAMIŃSKI
Składam wniosek o minutę przerwy aby kolega Głogowski mógł zapoznać się z
autopoprawką.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Myślę, ze nie ma takiej potrzeby. Kto z państwa jest za nieprocedowaniem
druku nr 124?
za
przeciw
wstrzymało się

- 10
- 20
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a

3

Kto z państwa jest za włączeniem druku nr 140?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 2
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS
Panie Przewodniczący.
Jest to prosta i wielokrotnie dyskutowana poprawka. Chcemy pomóc
samorządom dzielnicowym i proponujemy zmniejszyć frekwencje z 15 do 10%.
Już grupy inicjatywne mogłyby wiedzieć, że mają większe szanse.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za włączeniem druku nr 141?
za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Kto z państwa jest za włączeniem druku nr 144 + autopoprawka?
za
przeciw
wstrzymało się

- 18
- 6
- 4

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad razem z
przegłosowanymi drukami?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 0
- 4

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

PORZĄDEK OBRAD:

1.

Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji,
- zatwierdzenie porządku obrad.

2.

Komunikaty:
- Prezydium i Komisji Rady Miasta,
- Prezydenta Miasta.

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

5.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury.

6.

Uchwały w sprawie :
1)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
rok 2003
(druk nr 130),

2)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie – Rębiechowie w mieście
Gdańsku (druk nr 126),
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3)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Szadółki rejon ulicy Lubowidzkiej w mieście Gdańsku (druk nr
127),

4)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Chełm-Łostowice – rejon ul.Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku
(druk nr 128),

5)

zasad sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Chłopskiej i Obrońców
Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk nr 144 + autopoprawka)

6)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon Chłopskiej i
Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk nr 93),

7)

zmiany uchwały Nr LI/1533/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 11
lipca 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki –
Zachód I w mieście Gdańsku (druk nr 123),

8)

zmiany uchwały Nr LI/1534/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 11
lipca 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Polanki –
Zachód II w mieście Gdańsku (druk nr 122),

9)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY PORT Wolny Obszar
Celny - Zachód w mieście Gdańsku (druk nr 120),

10)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego
Brętowa
rejonu
Niedźwiednik w mieście Gdańsku (druk nr 125),

planu
ulicy

11)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ul.Piastowskiej w
mieście Gdańsku (druk nr 132),

12)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górnaq rejon ul.Abrahama
w mieście Gdańsku (druk nr 133),
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13)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa – rejon ulicy Jelitkowskiej
II
w mieście Gdańsku (druk nr 134),

14)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Matemblewo – Matemblewska II
w mieście Gdańsku (druk nr 138),

15)

przywrócenia tablicy pamiątkowej poświęconej burmistrzowi
Danielowi Gralathowi i ufundowania tablicy pamiątkowej
poświęconej przywódcom harcerzy pomordowanym i poległym w
czasie II wojny światowej
(druk nr 114),

16)

nadania imienia Obrońców Poczty Polskiej szkołom wchodzącym w
skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku przy ul.Podwale Staromiejskie 51/52 (druk nr 129),

17)

zmiany Uchwały Nr XL/1243/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia
25 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania jednorazowego Stypendium Kulturalnego Miasta
Gdańska, zmieniona Uchwałą Nr LI/1570/2002 Rady Miasta Gdańska
z dnia 11 lipca 2002 roku
(druk nr 131),

18)

upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do udzielania pożyczek na
sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnych,
stanowiących współwłasność Gminy Gdańsk (druk nr 119),

19)

kierunków restrukturyzacji organizacji i zarządzania lokalnym
transportem zbiorowym w Gdańsku (druk nr 124),

20)

zmiany Uchwały Nr III/49/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
obowiązującej na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk
S.A. w Gdańsku (druk nr 135),

21)

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy
przemysłowej Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy
ul.Fundamentowej w Gdańsku – Kokoszkach wraz z terenami
przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
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w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM”
Spółka z o.o. w Gdańsku (druk nr 137),

7.
8.

22)

ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do
działalności podstawowej Zakładu Komunikacji Miejskiej – Zakładu
budżetowego w Gdańsku na rok 2003 (druk nr 136),

23)

zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów
do rad jednostek pomocniczych (druk nr 141).

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG odczytał
komunikaty Prezydium Rady.
Komunikaty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Przedstawiciele miasta Gdańska zostali zaproszeni do Londynu razem z 16
burmistrzowi na dwudniowe seminarium. Spotkanie dotyczyło kierunków
rozwoju dużych metropolii jak i ich stolic. Wszystkie miasta prowadza taką
samą politykę urbanistyczną i przestrzenną.
Wszystkie miasta „stają na głowie” by:
- ożywiać śródmieścia,
- przyciągnąć do miasta turystykę handlową,
- zawęzić ruch samochodowy,
- zagospodarować tereny po przemysłowe.
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Kierunek podejmowanych w Gdańsku działań jest słuszny co do założeń.
Różnica jest w tempie i w nakładach finansowych.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
Klub SLD pozytywnie ocenia działania Prezydenta Miasta związane z
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Korespondują one z wcześniej zgłoszonymi przez nasz klub postulatami.
Dotyczy to głównie formułowanych już w poprzedniej kadencji Rady oraz w
czasie wyborów samorządowych wnioskami wdrożenia w Gdańsku procedury
budżetu zadaniowego lub celów i efektywności.
Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Finansowy są tylko elementami tej procedury
budżetowej. Wnioskujemy również, aby corocznie na sesji czerwcowej lub
lipcowej podejmowano analizę realizacji WPI oraz wstępnie formułowano
wnioski ewentualnych zmian na rok następny. Pozwoliłoby to z wyprzedzeniem
informować o zadaniach inwestycyjnych przymierzanych do ujęcia w budżecie
roku następnego.
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Panie Prezydencie.
W nawiązaniu do wystąpienia programowego Prezydenta Miasta na poprzedniej
sesji oraz zachodzących żywiołowo zmian w polityce miejskiej wobec
komunalnych jednostek organizacyjnych wnioskujemy o odbycie debaty RMG
w sprawie polityki Miasta w sferze gospodarki komunalnej.
Zdaniem naszego Klubu procesy zachodzące w miejskiej gospodarce
komunalnej odbywają się żywiołowo z uszczerbkiem dla finansów gminnych
oraz jakości świadczonych usług. Ponadto oceniamy, że w działaniach byłego
Zarządu Miasta pod kierownictwem pana Adamowicza i obecnego Prezydenta
Pawła Adamowicza nie widać przemyślanego planu działania mającego na celu
długofalowy zamiar, osiągnięcia jak największych korzyści z majątku
komunalnego.
9

W ostatnim okresie podejmowane są co najmniej trzy duże sprawy dotyczące
gospodarki komunalnej:
- przekształcenia w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem komunalnym
tzw. likwidacja PGM – ów;
- próba restrukturyzacji ZKM;
- próba prywatyzacji GPEC.
Wszystkie te działania naszym zdaniem realizowane są cząstkowo, w oderwaniu
od całościowej polityki miejskiej. Proszę bowiem zauważyć, że w stosunku do
ZKM przyjmuje się długofalową politykę kontrolowanych przekształceń
mających m.in. na celu:
- zachowanie kontroli właścicielskiej Miasta;
- wpływu Miasta na jakość i cenę świadczonych mieszkańcom usług;
- daje szanse ZKM na poprawienie wyniku na rynku lokalnym i
regionalnym;
- umożliwienie dopływu przedsiębiorstwu nowych środków finansowania
zewnętrznego.
Natomiast w stosunku do GPEC – u we wszystkich tych płaszczyznach polityka
Prezydenta jest całkowicie odmienna. Planowana jest nie perspektywiczna
restrukturyzacja czy prywatyzacja, tylko sprzedaż większościowego pakietu
innemu przedsiębiorstwu komunalnemu.
W odniesieniu do mieszkaniowych zasobów komunalnych to oprócz licznych i
kosztownych zmian organizacyjnych trudno dopatrzyć się logicznej
konsekwencji polityki miejskiej.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Nasz klub rozumie, że podstawowym przesłaniem polityki miasta w gospodarce
komunalnej jest jakość i cena świadczonych usług mieszkańcom Gdańska, że do
realizacji tego celu potrzebne jest efektywne działanie przedsiębiorstw
komunalnych odpowiednio zasilanych finansowo oraz mających sprawny zarząd
i właściwy nadzór właścicielski.
Klub SLD stoi na stanowisku, że obecnie realizowany sposób pozyskiwania
środków finansowych dla jednostek komunalnych oraz planowana prawna
forma przekształceń organizacyjnych nie zabezpieczających optymalnie interesu
mieszkańców miasta. W związku z tym uważamy, że powinna odbyć się w tej
sprawie debata RMG nad kierunkami przekształceń w gospodarce komunalnej
miasta, w tym określenie polityki miasta w stosunku do komunalnych jednostek
organizacyjnych.
Można sobie bowiem wyobrazić taką formę organizacji gospodarki miejskiej
jaka jest w innych miastach w Polsce, np. w Ostrowie Wielkopolskim,
Krakowie czy chociażby w Lipsku, że zostaje utworzony Holding Miejski w
Gdańsku, który środki finansowe na rozwój pozyskuje np. przez giełdę. Jest to
oczywiście trudniejszy sposób zarządzania mieniem komunalnym dla
rządzących ale chyba korzystniejszy dla mieszkańców.
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Ponadto dyskusja nad Raportem zaopatrzenia miasta w wodę stawia pod
znakiem zapytania również obecny status spółki SAUR – NEPTUN w
dotychczasowej roli. Te wszystkie elementy powodują, że zdaniem Klubu SLD
niezbędna jest wspomniana debata. Powyższy wniosek formalnie składamy do
Przewodniczącego Rady i oczekujemy odpowiedzi.

PUNKT 4
INTELPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I
ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA
EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Ilość interpelacji z wnioskiem o odczytanie mogą powodować, że do odczytania
będzie 40 stron. Propozycja jest taka aby zapytania i odpowiedzi z wnioskiem o
odczytanie były kopiowane przez BRMG i wrzucane do skrytek radnych.
Wówczas radni będą mogli się zapoznać z drukiem i nie będzie to zajmowało
czasu na sesji. Już od dzisiaj będziemy procedowali ten punkt według
przedłożonej przeze mnie propozycji.

Wiceprzewodniczący RMG Eugeniusz Węgrzyn odczytał zgłoszone
interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu
EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Pani radna proszę o zgodę aby nie czytać całej udzielonej pani odpowiedzi.
Zwrócę się do BRMG aby dostarczyli odpowiedz wszystkim radnym.
Radna – ZOFIA GOSZ
Tylko w jednej interpelacji poprosiłam o odczytanie. Więc nie wiem skąd
sugestie.
EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Odpowiedz na pani interpelacje to 43 strony.
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Radna – ZOFIA GOSZ
Oczywiście te dane należy przekazać radnym.

Wiceprzewodniczący RMG Eugeniusz Węgrzyn odczytał zgłoszone
zapytania.
Odpowiedzi na zapytania stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Radny –EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
(dotyczy zapytania nr 6)
Pan Prezydent stanął na stanowisku, że nie musi udostępniać materiałów
opracowanych przez pana Rembalskiego. Ja uważam, że jest to błąd. Do dnia
dzisiejszego nie ma nawet struktury referatów ani informacji o pracy
wydziałów.
Pan Prezydent miał prawo postąpić tak jak postąpił ale jest to zły prognostyk
dotyczący relacji między organem wykonawczym a Radą. Wystąpię z
wnioskiem do Komisji Rewizyjnej aby zapoznała się z tym dokumentem oraz
mogła przedstawić swoją opinię.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska
Pan radny przez swoją nad aktywność, która trwa już kilka tygodni
wykorzystuje RMG. Przyzwyczailiśmy się do tego.
Pan Głogowski jest mgr nauk społecznych (politologii) dlatego będę się
posługiwał analogią. Proszę mi wskazać sytuację kiedy poseł RP będzie żądał
od premiera opracowania robocze, które zlecili. Nigdy nie uzyska takich spraw.
Chcę powiedzieć panu radnemu wyraźnie, że regulamin organizacyjny
ustanawia Prezydent miast, przygotowuje te dokumenty samodzielnie,
konsultuje w takim zakresie jaki uważa za stosowne. W tej kadencji niech pan
nie oczekuje żadnych zmian u UM.
Dokumenty robocze nie będą udostępniane nikomu – chyba, że uznam to za
stosowne. Panie radny jest taka różnica, że ja mam mandat od ogółu
społeczeństwa i działam zgodnie z ustawą a pana projekt polityczny walki
wewnątrz SLD mnie nie interesuje. Będę wykonywał ustawę i pan może nawet
do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpić o ten dokument i powiedzą
nie. Pan się tylko ośmieszy. Pan zapomina, że coś się w Polsce zmieniło.
Prezydenta wybiera ogół mieszkańców i Prezydent odpowiada przed ogółem.
Jeżeli pan się doszuka złamania przeze mnie ustawy to wówczas bardzo proszę.
Ale w tym działaniu nie ma naruszenia. Pan chce udowodnić komuś, że pan jest
ponad prawem.
Panie radny Głogowski.
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Informuję pana życzliwie, że pan nie będzie też ponad prawem. Nie pozwolę
łamać prawa.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Miałbym dużą prośbę aby pan Prezydent w przyszłości odnosił się
merytorycznie do moich zapytań i nie robił dywagacji. One nie wnoszą nic
nowego. Zacytuję panu odpowiedz pana Oleszka, który pisze „nie widzę
przeszkód do udostępnienia tego typu dokumentów”. Przewodniczący w jakimś
stopniu podziela mój pogląd. Formułowanie opinii o stawaniu ponad prawem i o
życiu partyjnym świadczy o pana odpowiedzi i nic więcej. Ubolewam nad
odpowiedzią, która nie korespondowała w żadnym zakresie z zapytaniem.
Radna – ZOFIA GOSZ
(dot. zapytania nr 13)
Nie widzę odpowiedzi na zapytanie, może ktoś nie włożył do skrytki.
ANNA FOTYGA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
(dot. zapytania nr 15)
Wysoka Rado.
Odpowiadając na zapytanie posłużyłam się wiedzą, którą posiada WOŚ. Jest to
bezpośrednia interpretacja aktów prawnych. Tą dziedziną zajmuję się osobiście.
Odbyłam już na ten temat szereg rozmów i widzę luki prawne w
funkcjonujących aktach prawnych, które nie pozwalają na uruchomienie takich
środków. Bezpośrednia interpretacja zapisów nie są możliwe. Wydatkowanie
środków wymaga precyzyjniejszych zapisów. Ten temat nie powinien pozostać
zamknięty. Potrzebna jest inicjatywa legislacyjna ze strony Prezydenta.
Radna – ZOFIA GOSZ
Dziękuję za merytoryczna wypowiedz. Ta wypowiedz, którą otrzymałam na
piśmie nie satysfakcjonowała mnie. Powołano się w niej na badania z 2001
roku. Nie ma badań aktualnych.
Czy pani Prezydent dysponuje nowszymi badaniami.
ANNA FOTYGA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Nie ma wyraźnie wyinterpretowanej kwestii jakimi badaniami należy się
posługiwać. Widzę tutaj lukę prawną. Dotychczas posługiwano się wynikami
PIOŚ czyli raportu. Nie mamy nowszego raportu ale prowadzimy również
własne obliczenia i badania. Ja tę sprawę drążę i śledzę i na pewno jej nie
zaniedbam.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
(dot. zapytania nr 17)
Proszę odczytać w pełnej treści zapytanie i odpowiedz.
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Wiceprzewodniczący RMG Eugeniusz Węgrzyn odczytał treść
zapytania nr 17 pana radnego Ryszarda Olszewskiego wraz z
odpowiedzią.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Nie mogę sobie przypomnieć w jakiej pozycji budżetowej był zapis w projekcie
budżetu. Proszę wskazać mi tą pozycję. 17.12 wygasa termin. Szkoda
załamywać procedurę.
Ja sobie nie przypominam takiej pozycji.
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta
Deklaruję, że najpóźniej do wtorku otrzyma pan odpowiedz.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Proszę o odczytanie zapytania nr 24 wraz z odpowiedzią.

Wiceprzewodniczący RMG Eugeniusz Węgrzyn odczytał treść
zapytania nr 24 pana radnego Eugeniusza Węgrzyna wraz z
odpowiedzią.

Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Proszę doprecyzować co rozumie pod pojęciem „dyrektorzy wydziałów zawsze
służą pomocą podczas wizyt w UM”. Jak to należy rozumieć.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Z przykrością informują, że mamy taką a nie inną sytuację w UM. Państwo
wiecie, że nie ma tam pustych pokoi. Naprawdę nie da się wygospodarować
pokoju. Jeżeli państwo przychodzicie do UM to możecie załatwiać sprawy w
gabinetach dyrektorów albo w moim gabinecie.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
(dot. zapytania nr 25)
Mam odpowiedz, że koszty ograniczą się tylko do wymiany 50 pieczątek.
Uważam ta odpowiedz za uszczypliwą. Gdyby się tego trzymać to zadam
zapytanie czy wywieszki na drzwiach i ogłoszenia prasowe nic nie kosztują?
Czy ta symulacja została dokonana?
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DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
W części wydziałów i bez reorganizacji byłyby konkursy. Taka organizacja jak
UM wymaga ciągłych zmian. Ogłoszenia prasowe to nie jest taki koszt o jakim
warto mówić. Wywieszki na drzwiach robimy sami i nie stanowią one kosztu.
EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Dzisiaj mieliśmy próbę tego co nam może grozić gdybyśmy odczytywali treść
zapytań i interpelacji wraz z odpowiedziami.
Wszyscy radni którzy chcą odczytywania będą mieli kopie w skrytkach.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Serdecznie dziękuję za terminowość odpowiedzi.
Pismem z 24 złożyłem protest do Przewodniczącego mówiący, że odpowiedzi,
które dostałem są wymijające i niepełne. Zażądam dodatkowych wyjaśnień.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pismo skierowałem do pana Prezydenta.

PUNKT 5
UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE
OSOBOWYM KOMISJI KULTURY
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan radny Kasprowicz pismem z dnia 4.02.03 zgłosił swoją kandydaturę do
pracy w KK RMG. Wobec powyższego podjecie uchwały uważa się za zasadne.
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 140?
za
przeciw
wstrzymało się

- 28
- 0
- 0

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR VI/120/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury Rady
Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
UCHWAŁY W SPRAWIE

1. ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2003.
(DRUK NR 130)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Naszym zadaniem i ideą było aby nie dochodziło do zmian budżetu w 2
miesiące po jego uchwaleniu. Niestety dwa czynniki spowodowały inaczej. Są
pieniądze, które trzeba wprowadzić do budżetu. Są to pieniądze z
odszkodowania rządu 300 tysięcy złotych. Zamierzamy je przeznaczyć na
przyśpieszenie modernizacji budynku przy ul. Partyzantów.
Wysoka Rado.
Dokonujemy zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z opinią RIO, która
zaleciał nam wprowadzić poprawki do zatwierdzonego budżetu na rok 2003.
Nie zmienia to struktury ani celów wydatków. Zmienia się jedynie rozdziały.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB, KPGiM, KT, KK, KE, KRP zaopiniowały pozytywnie. Kto z państwa jest
za przyjęciem druku nr 130?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 0
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR VI/121/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2003.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY SŁOWACKIEGO W KLUKOWIE
– RĘBIECHOWIE W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 126)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Prezydent Miasta Gdańska przedstawia państwu do uchwalenia projekt planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie –
17

Rębiechowie w mieście Gdańsku. Plan ten podtrzymuje rezerwacje na
poszerzenie ulicy Słowackiego.
Obszar planu obejmuje istniejący obszar ulicy na odcinku do ul. Astronautów.
Przebieg planowany jest jako dwu jezdniowy omijający tereny rozwojowe
lotniska.
Do projektu wpłynął jeden zarzut, który został uwzględniony. W kolejnym
wyłożeniu nie płynął już żaden protest ani zarzut. Wnoszę o podjęcie uchwały.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 126?

za
przeciw
wstrzymało się

- 23
- 0
- 0

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR VI/122/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie –
Rębiechowie w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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3. UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
SZADÓŁKI REJON ULICY LUBOWIDZKIEJ W
MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 127)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Projekt dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Szadółki rejon ulicy Lubowidzkiej w mieście Gdańsku. Jest to
teren w zachodniej części dzielnicy Gdańsk – Południe. Teren w większości
przeznaczony jest na strefę 41. Obsługa drogowa tego terenu przewidziana jest
od strony ul. Jabłoniowej, ustalony jest również wjazd od ul. Lubowidzkiej.
Przebieg połączenia drogowego nie jest ustalony jest on tylko zalecany.
Zbiornik retencyjny ustalony jest w połowie, następną część ustali kolejny plan.
Do projektu nie wpłynęły żadne zarzuty i protesty.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna.
Radna – BARBARA MEYER
Jeśli jest zbiornik retencyjny to czy nie można objąć planem większego obszaru
aby mieć lepsze rozeznanie. Część ustala się w jednym planie a część w inny.
Czy to jest tak wielki kłopot?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Rzeczywiście wyszło dziwnie. Tak się czasami zdarza. W momencie
przystąpienia do planu nie było jeszcze pomysłu na lokalizacje zbiornika.
Pomysł powstał dopiero podczas opracowywania planu.
Mięliśmy sytuację, że mogliśmy zmienić granice planu lecz nie zrobiliśmy tego
aby nie komplikować. Zapewniam jednak, ze trzymamy rękę na pulsie i
następną część na pewno uchwalimy. Mamy jeszcze na to czas.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 127?
za
przeciw
wstrzymało się

- 15
- 1
- 4

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR VI/123/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Szadółki rejon ulicy Lubowidzkiej w mieście
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4. UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CHEŁM –
ŁOSTOWICE - REJON ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W
MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 128)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Projekt dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Chełm – Łostowice - rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście
Gdańsku. W planie tym chodzi o podtrzymanie rezerwacji na cele publiczne.
Plan przewiduje tereny zielone ze zbiornikiem retencyjnym. Tereny przyległe do
rozwiązań drogowych przewidziane są pod tereny produkcyjno – usługowe oraz
mieszkaniowo – usługowe.
Projekt był wykładany dwukrotnie. Zarzut złożyła SM Południe i dotyczył on
sąsiedztwa strefy 41 ze stacja benzynową. Stacja zajmuje wyłącznie skrawek
terenu. 5 grudnia RMG odrzuciła zarzut i protesty. SM nie zaskarżyła decyzji.
W związku z tym projekt może zostać podjęty przez RMG..
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 128?
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za
przeciw
wstrzymało się

- 21
- 0
- 4

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR VI/124/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Chełm – Łostowice - rejon ulicy Świętokrzyskiej w
mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5. ZASAD SPORZĄDZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA DOLNA REJON ULICY CHŁOPSKIEJ I
OBROŃCÓW WYBRZEŻA W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 144 + AUTOPOPRAWKA)
radny – RYSZARD KLIMCZYK
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Siłą rzeczy otworzymy już dyskusję do następnego punktu. Przedmiotem
ujawnionych kontrowersji jest punkt 1 § 3 tej uchwały.
Jest więc oczywiste dla wnioskodawców, że gdyby nie było tego punktu w
uchwale to nie procedowali byśmy dzisiaj rezolucji. W tym jednak przypadku
wnioskodawcami kieruje świadomość, że są bardzo ważne argumenty by podjąć
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uchwałę o zagospodarowaniu terenu w brzmieniu zaproponowanym przez pana
Prezydenta. Z drugiej strony mamy doczynienia z na tyle ważną sytuacją, że
stanowisko RMG jest niezbędne już na etapie przystąpienia do planu.
Wnioskodawcy maja świadomość, że właścicielem terenu od kilku lat jest
inwestor prywatny, o którym wiemy tyle, że poświęca on się procederowi
budowy sporych obiektów handlowych zwanych potocznie hipermarketami.
Inwestor nie zwykł prowadzić działalności odbiegającej od standardu, który
można określić jako hala samoobsługowa oraz galeria ze sklepami. Ujawniono
radnym, przytaczając dane z wniosku, że ma tam powstać obiekt o powierzchni
60 tysięcy m 2.
Wysoka Rado.
Padnie tutaj jeszcze dużo argumentów na tak i na nie. Czeka nas dyskusja przy
uchwalania planu. Jeśli zaczniemy się zastanawiać nad sensownością budowy
tego typu obiektów w tym właśnie miejscu. Argumentacja, że padną okoliczne
osiedlowe sklepiki, wzrośnie bezrobocie są ważne, zwłaszcza dla tych którzy
ucierpią. Wydaje mi się, że nie jest to argumentacja najważniejsza.
Wnioskodawcy tej rezolucji przywiązują raczej wagę do szerszych skutków
społecznych jakie może wywołać pojawienie się takiego obiektu. Trzeba tu
wskazać na potrzeby mieszkańców. Na tym terenie brakuje przede wszystkim
obiektów infrastruktury związanych ze sportem, rekreacją, usługami
nastawionymi na rozwój psychofizyczny. Teren ten potrzebuje z jednej strony
usług mogących zaspokoić potrzeby mieszkańców bez potrzeby udawania się na
drugi koniec miasta, z drugiej strony potrzebuje pewnego rodzaju oddechu. Ma
być to miejsce, w którym nie tylko się śpi ale godnie żyję.
Wysoka Rado.
To jest swoisty truizm. Na całym świecie proponuje się inwestorom od
hipermarketów aby prowadzili pożyteczną działalność w rejonach koncentracji
usług centro twórczych z dala od zabudowy mieszkaniowej.
Trzeba to wziąć na wzgląd, że w takich miejscach jak Przymorze żyje się
niespokojnie i niewygodnie. Potrzebna jest społeczna rewitalizacja. Szukanie
takich rozwiązań, które podniosą standard życia we wszystkich jego wymiarach.
To jest szerszy problem nie do rozstrzygnięcia w tym miejscu i w tym czasie.
Ustawienie w tym miejscu hipermarketu przyczyni się do społecznej degradacji
tego regionu. Zgoda na coś takiego będzie oznaczać kapitulacje włodarzy
miasta. Będzie to wyraz spisania tej dzielnicy na straty. Rozumiem, że ten
biznes się tak utrzyma. Jakoś jednak nikt nie wpadł na pomysł aby zbudować
hipermarket w Starej Oliwie albo w Śródmieściu. Zapewne to nikomu nie
przyjdzie do głowy. To jest na takiej zasadzie, ze wszyscy sobie wyobrażamy te
tłumy samochodów, które najeżdżają w okolice falowca, te tłumy osób na
przystankach ale jakoś nie przychodzi nam taka sytuacja gdzieś w rejonie
Oliwy.
Wysoka Rado.
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Zaproponowana rezolucja jest konieczna. Ponieważ ingeruje w materię
inżynierską. Podstawą rezolucji są przesłanki znacznie szersze, wychodzące
poza kwestie architektoniczno – urbanistyczne. Rezolucja ta jest konieczna
ponieważ konieczne jest wyrażenie przez RMG swojej stanowczej opinii co do
zasad zagospodarowania terenu jeszcze przed podjęciem szczegółowych prac
nad planem. Ta rezolucja daje Prezydentowi jednoznaczną dyrektywę
poszukiwania zgodnych z prawem rozwiązań zmierzających do niedopuszczenia
do budowy hipermarketu, z drugiej strony rezolucja stanowi wskazówkę jakie
losy mogą spotkać projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gdy dojdzie do jego uchwalenia.
Rezolucja jest konieczna dlatego ponieważ stoimy przed perspektywą, że w
uchwale o przystąpieniu znajdzie się zapis o wielko powierzchniowym obiekcie
handlowym powyżej 2000 metrów. Przypominam, że podjecie planu przez
RMG jest niejako wymuszone przepisami ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zabudowie w
sytuacji obligującej podjecie prac nad planem miejscowym. Za tym wnioskiem
musi iść uchwała.
Uchwała ta ma dwa aspekty:
- nie ucina ona na tym etapie dyskusji o hipermarkecie, ona tą dyskusję
otwiera;
- zawarcie tego kontrowersyjnego zapisu u uchwale niczego nie przesadza i
nie obliguje RMG do przyjęcia planu.
Szanowni Państwo.
Nie wszystko co ma powierzchnie powyżej 2000 metrów jest hipermarketem. Są
ważne argumenty przemawiające za tym by utrzymać zapis o 2000 metrów. Po
pierwsze inwestor nabył ten grunt w chwili gdy obowiązywał poprzedni plan
zagospodarowania przestrzennego, w którym takiego ograniczenia nie było.
Odniesienie się w rezolucji do zapisów, zasad zagospodarowania terenu w
poprzednim planie zmierza do tego by nie dać powodu inwestorowi do zarzutu,
ze RMG zmienia reguły gry w trakcie gry i w konsekwencji nie dać pretekstu
inwestorowi do wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze.
Jestem przekonany i Klub PiS jest przekonany, że ta uchwała otworzy
możliwość rozumnego kompromisu, ze da szanse inwestorowi zbudowania na
tym terenie czegoś co będzie pożyteczne dla mieszkańców dzielnicy Przymorze.
Wysoka Rado.
Zreferuję autopoprawkę, którą Klub złożył w dniu dzisiejszym. Rezolucja w
brzmieniu pierwotnym podlegała szerokim konsultacja. Zgłoszono wiele uwag i
wniosków. W związku z tym autopoprawka zawiera zgłoszone uwagi.
W punkcie 6 autopoprawki jest błąd. Punkt ten nie dotyczy § 7.
Dziękuję bardzo. Klub PiS namawia wysoką radę do poparcia projektu rezolucji.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Prezydent odstąpił od opiniowania rezolucji, pozostawiając podjęcie decyzji
wysokiej radzie. KSiŁP zapoznała się z rezolucją.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Ja już na tym etapie dyskusji chciałbym wyrazić żal i okazać skruchę ponieważ
nie udało mi się przekonać koleżanek i kolegów z KRP do zmiany zapisu
uchwały. Nie znalazłem argumentów.
Jedna z gdańskich gazet opisując istotę konfliktu dała swojej notce tytuł „Walka
o metry”. W moim przekonaniu tytuł ten powinien brzmieć „Walka o metry, czy
walka o zaufanie”.
Wszyscy znamy szereg przykładów działania opartego na metodzie faktów
dokonanych. Słuszna zatem wydaje się obawa, że przegłosowanie uchwały ze
spornym zapisem nawet z deklaracjami dobrej woli skończy się i tak kolejny6m
hipermarketem. Z tego powodu będę głosował przeciw tej uchwale i tak w
moim odczuciu powinna zrobić większość.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Panie Prezydencie.
Podczas omawiania rezolucji powiedział pan w jednym zdaniu „nie zmienia się
reguł gry podczas gry”. Otóż chcę panu powiedzieć: orkiestra grała walca – pan
tańczył, przestała grać orkiestra – pan dalej tańczy. Dziękuje.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Wiedząc, ze dzisiaj będzie procedowany ten projekt zadałam pytanie, które pan
wiceprzewodniczący odczytała
w zapytaniu. Jakie przepisy mówią o
konieczności zapisu w planach zagospodarowani powyżej 2000 m2?
Konkretnie nie zacytowano w odpowiedzi nic. Powołano się na jeden przepis. Z
odpowiedzi według mnie wynika, że nie ma prawnie takiej konieczności.
Udzielona mi odpowiedz brzmi: „w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy określić granice
obszaru objętego planem oraz przedmiot planu wykazują (m.in. zgodnie z art. 10
ust 1 punkt 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) na możliwość
realizacji obiektów o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 metrów jeżeli
jest zamiar usytuowania ich na tym terenie. Nie przesadza to jednoznacznie o
budowie obiektu ale jedynie przewiduje taką możliwość”.
Według tej interpretacji granica byłaby do 2000 metrów. Powyżej 2000 metrów
granica byłaby nieskończona. To wynika z odpowiedzi. W związku z tym
proszę o skreślenie powyżej 2000 metrów.
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W autopoprawce mówi się o brzmieniu § 2. Na posiedzeniu KRP miałam dawny
zapis planu. Tam jest centrum handlowo – usługowe z kinem i policja. Dlatego
nie wiem do czego dąży ta poprawka. Wnoszę o wykreślenie tego zapisu.
Uważam, że uciążliwość jaką spowoduje taki obiekt będzie bardzo duża.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam tylko apel. Wprowadźmy pierwiastek racjonalności. Ostatnie
wystąpienie było totalnym pomieszaniem uchwały o przystąpieniu do planu,
rezolucji i indywidualnych interpretacji i zapytań radnej Gosz. Jesteśmy w
punkcie rezolucja i bardzo proszę o dyskutowanie na ten temat lub przejdźmy do
następnego punktu.
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL
Chciałam poprzeć pana Strzelczyka i zwrócić uwagę, że pani Gosz sama sobie
zaprzecza. Jeśli mówi, że jest zamiar i musimy podjąć uchwałę to nie możemy
jej oddalać tylko podjąć.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Zgłosiłam wniosek o przerwę dla klubu. Rozumiem, że przed głosowaniem ta
przerwa zostanie nam przyznana.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak oczywiście.
Radna – ZOFIA GOSZ
To nie było pomieszanie panie radny tylko przeciwstawienie różnych informacji
na ten temat. Ja tylko cytowałam. To, ze ta informacja jest inna niż w uchwale to
już należy do interpretacji pana i wszystkich radnych. Ja wskazałam
rozbieżności. To nie było pomieszanie z poplątaniem.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Wysoka Rado.
Rezolucja ma kilka podstawowych zadań. Po pierwsze zdajemy sobie sprawę z
tego, że należy przystąpić do opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu choćby po to aby zbadać wszystkie uciążliwości,
możliwości i zagrożenia tak dużego obiektu. Znamy także wcześniejsze
uwarunkowania, że tam gdzie powstają duże obiekty należy dobudować kilka
pasm ruchu, ronda itp. Problem jest taki,żze nie należy patrzeć tylko w ten
sposób. Jeśli już się dobuduje te pasma to czy wtedy te normy nie zostaną
złamane. Tego typu zalecenie jest niemożliwe. Trzeba sprawdzać mobilność
terenu. Mnie bardzo interesuje dlaczego nikt nie mówi, że uchwała ta jest
przykrym prezentem od poprzedniej kadencji. Z moich informacji wynika, że 4
komisje miały negatywne opinie co do tej uchwały, że wszystkie badania były
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przeciwne powstaniu tej uchwały itp. Mamy wiele badań już gotowych i warto
się do nich odwołać.
Dzisiejsze przystąpienie umożliwia nam dopiero zbadanie i pozyskanie
argumentów w stosunku do inwestora. Należy zwracać uwagę na parę innych
rzeczy poza czysta zbieżnością z planem. Trzeba sprawdzić gdzie jest ta
ewidentna uciążliwość dla mieszkańców Przymorza.
Mnie definicja, w której mówi się, że hipermarket to jednopoziomowy obiekt
nie satysfakcjonuje.
Chyba jesteśmy jednym miastem w europie, które w środku blokowiska buduj
eipermarket.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam 15 minut przerwy.

Po przerwie

Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
W imieniu Klubu LPR, radnego z Samoobrony oraz radnego z Komitetu
Wyborczego Bogdana Borusewiczam oświadczam, że rezolucja nie ma
znaczenia prawnego. Nie obliguje do działania, nie rozstrzyga. Konsekwentnie
jesteśmy przeciw uchwale zawierającej zapis powyżej 2000 m2. Propozycja
zgłoszona przez pana Łęczkowskiego jest istotna. Trzeba jak najszybciej
przystąpić do tego planu z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez radnego
Łęczkowskiego
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 144 z autopoprawką?

za
przeciw
wstrzymało się

- 20
- 13
- 0

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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REZOLUICJĘ VI/1/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie
zasad sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Chłopskiej i Obrońców
Wybrzeża w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6. O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA DOLNA REJON ULICY
CHŁOPSKIEJ I OBROŃCÓW WYBRZEŻA W MIEŚCIE
GDAŃSKU.
(DRUK NR 93)
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Wnoszę o podjecie projektu uchwały i o nie przyjmowanie poprawki pana
Łęczkowskiego.
Wysoka Rado.
Nie będę wnikał w aspekty urbanistyczno – planistyczne ponieważ są one znane.
Skupię się na moim zdaniem najważniejszym elemencie.
Projekt jest klasycznym projektem dotyczącym wyboru na tak lub nie. Idzie o to
czy RMG działa zgodnie z przyjętymi zasadami cywilizacji opartej na prawie
własności, na jasnych regułach obrotu gospodarczego, czy też te zasady są
omijane lub wręcz lekceważone. Słusznie powiedział pan Klimczyk, że nie
wolno zmieniać reguł w trakcie gry. To jest podstawowa zasada cywilizacji
śródziemnomorskiej.
Proszę Państwa.
Podstawową kwestią są stabilne warunki obrotu gospodarczego, obrotu
prawnego. W 1998 roku w czerwcu na przetargu firma LECLERC kupiła grunt
67 tysięcy m2 i zapłacił wówczas 28.5 miliona złotych. Następnie dokupiła
jeszcze mniejsze kawałki za ogromną sumę ok. 40 milionów złotych. LECLERC
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nabył ten grunt w dobrej wierze. Opierał się na warunkach przetargu. W wyniku
przedłużającego się procesu m.in. projektowego zbliżaliśmy się do kompromisu.
Następnie Komisje i RMG przez wiele miesięcy przekładała tą sprawę. Każdy
chciał ten temat od siebie odrzucić. Kilkakrotne procedownie dało wynik, że
RMG odstąpiła od wydania opinii. Zarząd i Prezydent mogli wydać decyzję o
przystąpieniu do zabudowy. Nie zrobiliśmy tego po to aby nie spotkać się z
zarzutami radnych. Biorąc pod uwagę ostrożność procesową nie podjęliśmy
decyzji. RMG powinna zająć stanowisko. Teraz konsekwentnie RMG powinna
podjąć decyzję. Jak rozumiem z wypowiedzi radnych wszyscy są za a nawet
przeciw. Ten przeciw dotyczy próby wprowadzenia do uchwały zapisu
ograniczającego swobodę projektowania.
Logika jest taka, że jeśli ktoś wydaje ponad 40 milionów złotych za grunt to
chyba nie po to aby wybudować szałas do 2000 tysięcy metrów. Gdzie tu logika
ekonomiczna, wolnorynkowa.
Wysoka Rado.
Głosowanie nad przystąpieniem do planu jest głosowaniem za albo przeciw
zasadą. W Gdańsku powinny być przestrzegane zasady. Nie boję się
powiedzieć, że chodzi o świadectwo RMG na zewnątrz. Albo z tej sali wyjdzie
dzisiaj sygnał do środowisk gospodarczych, że RMG stoi na gruncie prawa
własności, zasad stabilnego obrotu gospodarczego albo wyjdzie sygnał, że RMG
jest przeciwna tym zasadą. Skutki tego mogą być fatalne. Już dzisiaj panuje
wokół Gdańska zła atmosfera. Gdańsk przestał się kojarzyć w Polsce jako
miasto wolności, solidarności, otwartości na ideę, rozwój. Gdańsk kojarzy się
jako prowincjonalne, zamykające się miasto protestów. Ile by nie było
pomysłów to my tego wizerunku szybko nie zniwelujemy.
Zdajmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w kampanii wyborczej. Nie próbujmy
kalkulować jak tą decyzje odbierze ten czy inny sektor opinii publicznej. Nie
próbujmy się ścigać w hasłach i zaklęciach ideologicznych.
RMG od 700 lat zawsze stała na straży wolności gospodarczej, stabilizacji.
Zawsze potrafiliśmy przyciągnąć inwestorów.
Proszę Państwa.
Starajmy się tak działać jak nasi poprzednicy. Dawajmy czytelny sygnał na
zewnątrz, że jesteśmy wolnym rynkiem, że jesteśmy za prawem własności i
tworzeniem stabilnych rynków gospodarowania. Nie zmieniajmy reguł. Nie
wysyłajmy sygnałów świadczących, ze nie można mieć do nas zaufania.
To głosowanie jest swego rodzaju głosowaniem symbolicznym i bardzo
istotnym. To nie jest mała działka, to jest bardzo duży teren. Wskazywałem z
pobytu burmistrzów w Londynie, że wszystkie miasta biją się o to aby stworzyć
jak najlepsze usługi. Handel był, jest i będzie największym magnesem
przyciągającym nowych mieszkańców i turystów.
Proszę Państwa.
Zróbmy to wspólnie aby w tym rejonie powstało centrum drugiej generacji.
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Prezydent miasta też jest przeciwny powstaniu tam hipermarketu. Tam ma być
dom towarowy z podziemnym parkingiem, komisariatem i innymi funkcjami.
Może wspólnie znajdziemy dobre rozwiązania ale żeby je znaleźć to musimy
podejść do planu bez ograniczeń. W przeciwnym razie mamy ta szansę
zablokowana.
Często mówimy o jakości życia. Jest to problem każdego dużego miasta
postrealsocjalistycznego czyli miasta, które było zaprojektowane według pewnej
doktryny urbanistyczno – społecznej w latach 60 - tych, 70- tych. Ludzie
poszukują lepszych warunków życia. Nie ma na miejscu odpowiedniej oferty
kulturalnej, handlowej itp. Ludzie traktują te miasta jak sypialnie a nie jak
dzielnice miejskie.
Wysoka Rado.
Proszę o wzięcie pod uwagę tego projektu o danie szansy i wysłanie czytelnego
sygnału, ze w Gdańsku zaczyna się coś zmieniać, że jesteśmy otwarci, chcemy
inwestycji. Tego musimy się wzajemnie uczyć inaczej spełni się złowieszczy
stereotyp, że Gdańsk to miasto stracone, że zawsze będziemy w klasie „C”.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypomnę, ze 23 stycznia procedowaliśmy ten druk. Wówczas RMG odesłała
druk do KRP.

Radny Tadeusz Mękal odczytał
Przestrzennego z dnia 18 lutego 2003.

opinię

Komisji

Rozwoju

Radny - Tadeusz Mękal
Na komisji była bobra merytoryczna dyskusja podczas której podjęliśmy
ustalenia.
Postanowiliśmy, że należy podejść do planu za względu na teren i jego
położenie. Drugim ustaleniem było, że nie dopuszczalne jest pozwolenie na
zbudowanie tam obiektu płaskiego.
W trakcie dyskusji aprobatę zdobyła propozycja powstania tam obiektów typu
Dom Handlowy. Zgłoszone zostały postulaty o wprowadzeniu tam funkcji
rekreacyjno – mieszkaniowej oraz wprowadzenie infrastruktury społecznej. Po
tej dyskusji komisja 5 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Niedawno z tego miejsca pan Prezydent – Janosik z Gdańska, który chce nas
wszystkich umoralnić powiedział, że my jesteśmy przeciwni aby środowisko
gospodarcze wchodziło do Gdańska – otóż nie. My nie jesteśmy przeciwni.
Ten Janosik z jednej strony rozdaje np. swojej małżonce strych do adaptacji,
rozdaje mieszkania, przydziela bez przetargowo inne tereny i chce nas pouczać
o uczciwości – a zwłaszcza mnie. Otóż to nie jest tak. Z drugiej strony podnosi
podatki za wieczyste użytkowanie gruntów, od nieruchomości, za targowiska
itp. Udaje pan Prezydent jaki to jest dobry i uczciwy z niego człowiek. Ja
mieszkam w falowcu i jestem za przystąpieniem ale jestem przeciw
hipermarketowi. Chcę powiedzieć, że w ALFA Centrum okradziono pańska
żonę. Po tygodniu z parkingu zginęło wiele samochodów, a przecież obok jest
policja. Teraz pan mówi, że na Obrońców Wybrzeża powstanie komisariat. O
tym komisariacie mówimy już bardzo długo. Wystarczyłoby powiedzieć, że na
tym terenie należy zbudować komisariat z prawdziwego zdarzenia. Wtedy SM
nie musiałaby iść z tym do sądu.
Ja mówię w imieniu mieszkańców którzy chcą aby na tym terenie powstały np.
baseny, dom kultury oraz inne obiekty, w których mieszkańcy mogliby się
zrelaksować. Przecież w falowcu mieszka ponad 4000 ludzi. Mieszkańcy chcą
odpoczywać, chcą spokojnie przejść przez ulicę.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie radny minęło już 5 minut.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Nie chcę mówić do jednej strony radnych (pana Grudy, Mekala, Dyrektor i
Prezydent). Po to podzielono ten plan na dwie części aby wcześniej przyjąć
jedną połowę i następną później. Tamta połowa jest już przyjęta.
Powiedziałem wcześniej państwu, że dookoła tego terenu mieszka 17.5 tysiąca
ludzi i jest tam 17.5 tysiąca powierzchni handlowej.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypominam panie radny, że jest już po czasie proszę kończyć.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Wiem, że pan przypomina tym którzy maja skończyć.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Ale ja nie będę przerywał.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan nie przerywa. Jest już po czasie. W tej chwili minęło już 6 minut.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Mam zapytanie do pana Prezydenta.
Czy w ramach procedownia tego planu jest możliwość zorganizowania
lokalnego referendum, zebrania opinii mieszkańców. Ja rozumiem pewną
złożoność opracowania takiej ankiety ale ten zapis jest bardzo kontrowersyjny.
Może to pomoże rozładować napięcie.
WIESŁAW BIELAWSKI – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Moment rozpoczęcia procedury nad planem będzie momentem rozpoczęcia
szerokiej debaty nad kształtem tego co ma się tam pojawić. Ja nie umiem panu
powiedzieć, czy będzie to referendum czy nie. Jak dobrze sobie przypominam to
na KRP mówiliśmy o tym, że przedstawimy komisji scenariusz zdarzeń
doprowadzający do tego by wydyskutować ostateczną formę tego co byśmy
sobie życzyli.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Prawie wszystko zostało już powiedziane. Zgłosiłem się po wystąpieniu pana
Prezydenta. Teraz jego nie ma ale zwrócę się do pustego miejsca, może jednak
usłyszy. Poczułem się urażony. Bardzo proszę pana Prezydenta aby wycofał
refleksję, z której wynika, że to RMG ponosi odpowiedzialność za to, że brak
jest przyjezdnych inwestorów. Jeżeli odniósł swoja uwagę do radnych
głosujących przeciwko tej uchwale to poczułem się osobiście dotknięty. Jestem
zwolennikiem budowy hipermarketów i dużych obiektów handlowych ale w
odpowiednich miejscach. Jestem od urodzenia zainteresowany tym, żeby w
Gdańsku faktycznie zaczęło się coś dziać. Sądząc po wyniku głosowania nad
rezolucją, wynik głosowania nad uchwałą jest oczywisty. Tym bardziej nie
powinienem zabierać głosu ale pan Prezydent był łaskaw w swoim wystąpieniu
zmieścić przypadkowo dwie zbitki myślowo. Z jednej strony pan Prezydent
podniósł sprawę logiki interesów a z drugiej strony nazwał to głosowanie
głosowaniem symbolicznym. Tu się z panem Prezydentem wyjątkowo zgodzę.
Rzeczywiście to głosowanie będzie symboliczne.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie.
Rzeczywiście nasze wypowiedzi są odpowiedziami do pana wystąpienie. Nie
potrafię się zgodzić z zaprezentowaną przez pana wypowiedzią. To są jakieś
dogmaty dla mnie niezrozumiałe. Mówimy, że Francuzi kupili i to jest dla nas
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argument przystąpienia do planu. Wydaje nam się na podstawie doświadczeń
jest zupełnie odwrotnie. Francuz kupił dobry teren po normalnej cenie, w
związku z tym nie koniecznie jest to najlepsze dla mieszkańców Gdańska.
Wszyscy wiemy, że oni nie mają dla nas priorytetów. Oni bronią swoich
handlowców i przemysłowców. Priorytetem jest dobro danego kraju.
Powinniśmy wykazać taką determinacje w stosunku do naszych kupców. Nie
jest obojętne jaką decyzję podejmiemy.
Ubolewam nad składem KRP, który pokazuję lobby pewnej grupy w tym
mieście. Kiedy czytam w prasie, ze komisja większością głosów podjęła
decyzję to ja wiem, że skład tej komisji jest według pewnego klucza. Wiem, że
takie jest prawo rządzącej większości. Nie jest ta komisja reprezentatywna, nie
jest ona miernikiem. My akurat głosu w tej komisji nie mamy.
W przypadku terenów kontrowersyjnych dla nas jako dla rady powinno to być
ważnym staraniem do podjęcia właściwej decyzji. Racje mieszkańców są jasne.
To są płuca miasta. Tam jest bliski dostęp do morza. Mamy znowu
rozregulowany ruch. Podobna sytuacja była z MACRO.
Nie ma analizy lokalnego rynku. Tam już funkcjonuje dużo powierzchni
handlowej. Powinniśmy brać na trzeźwo te fakty. Uważam, ż decyzja komisji
była przesadzona głosowanie wskazuje, że jest presja. Nie można działać pod
presja. Taka argumentacja mnie nie przekonuje.
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo.
Już w XIX wieku pisano, że protest okolicznych kupców w mieście się w
zmorzył gdy chciano zbudować dom towarowy w Paryżu. Jak świat światem
zawsze każdy rozwój miasta miał swoich przeciwników i od tego nie
odejdziemy. Na tym to wszystko polega. Należy doprowadzić do sensownego
rozwoju miasta.
Jestem zdecydowanie przeciwna halowym hipermarketom zarówno w centrum
jak i na obrzeżach. Gazeta „Nasze Pomorze” kłamie, że jestem za
hipermarketem. Jestem za wielofunkcyjnym obiektem typu dom towarowy i to
w centrum miasta ponieważ takie obiekty mają ważną funkcję centrotwórczą.
Przystąpienie do planu jest tylko otwarciem dyskusji na ten temat o czym już
mówiliśmy. To co chcemy mieć w tym miejscu nie jest w żadnym wypadku
przyzwoleniem na budowę obiektu o powierzchni sprzedażnej powyżej 2000
metrów. Walka rozgorzała o tę uchwałę jakby ona rozpoczynała ta budowę.
Należy podjąć decyzje ponieważ takie oddalanie w nieskończoność tematu nie
ułatwia. Jest to temat drażliwy więc proszę państwa dziennikarzy o ostrożność w
relacjonowaniu dyskusji i zwrócenie uwagi na to, że nie jest prawdą iż uchwała
o przystąpieniu jest uchwała dopuszczającą ta decyzje. Ta uchwała daje tylko
możliwość dyskusji i rozwiązania problemu.
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Mamy 19 hektarów do zabudowania. Gdyby RMG zgodziła się na 3000 tysiące
metrów powierzchni sprzedażowej i nie zapisała w uchwale, ze będzie to
rozpatrywała to zgodnie z prawem Wojewoda by ta uchwałę w całości uchylił.
Dlatego proszę państwa jeżeli chcemy to rozpatrzyć to musimy ten punkt
umieścić.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Słuchając wypowiedzi wiem, że radnych opozycji nie da się przekonać. Im się
wydaje, że przemawiają w imieniu wszystkich mieszkańców. Po wypowiedzi
pani Grabarek odnoszę wrażenie, że jej się mylą lata dwutysięczne z latami
siedemdziesiątymi. W latach 70 – tych był dowcip czym się różni kolektyw od
kliki. Otóż kolektyw to tam gdzie ja jestem a klika to tam gdzie mnie nie ma.
Taką filozofie pani stopuje.
Tu się ścierają poglądy ale nie przypisujmy sobie wszystkich racji. Posłuchajcie
ludzi. Jeżeli pani mówi, że to są płuca Gdańska to pani nie wie, że tam jest
ogromny przewiew gdy są sztormy. A budowę basenów budujemy gdzie indziej.
Czy państwo tego nie wiedzą? Zdecydujmy się na coś. Ten teren sprzedał pan
Posadzki wiec jeśli ma pan pretensje to do niego panie radny Kasprowicz.
Proszę o rozsądne rozmowy i przystąpmy do głosowania.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Chciałbym doprecyzować swoje zapytanie i wniosek. Zgłaszałem już na komisji
propozycję debaty społecznej. Chciałbym aby Prezydent rozważył
przeprowadzenie w ramach tej debaty referendum lokalnego. Kiedy Prezydent
poinformuje RMG jaki zakres będzie miała debata. Zmierzam abyśmy jak
najszybciej wiedzieli jaka będzie procedura debaty.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Radny,
Wysoka Rado.
Debata wtedy będzie możliwa kiedy RMG rozstrzygnie losy procedowanej
uchwały. Jeśli będzie podjęta uchwała to będziemy mogli zacząć myśleć o
harmonogramie przygotowań a później realizacji debaty publicznej. Zakładając
hipotetycznie, że zdrowa większość Gdańszczan w tej radzie przyjmie uchwałę
to wówczas ta debata mogła by mieć miejsce w momencie kiedy będą
sformułowane warianty zapisów urbanistycznych. Debata musi przecież
dotyczyć czegoś. Żeby debata była konkretna, żywa, nie zdeterminowana
jednostronnie musi być dobrze przygotowania i też będzie kosztować. Samo
drukowanie materiałów, zapraszanie kosztuje. Wciągniemy do tej debaty
właściciela terenu. Musi się on wsłuchać w oczekiwania mieszkańców, liderów
Przymorza.
Referendum jest złym pomysłem ponieważ on niczego nie załatwi. Jak wskazują
wybory ludzie na nie nie chodzą ponieważ nie wierzą, że to ma sens, że to coś
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zmieni oraz dlatego, że nie interesuje ich życie polityczne. Zadajmy sobie
pytanie ilu mieszkańców Przymorza interesuje problem, o którym dzisiaj
rozmawiamy. Obawiam się, że ten problem dotyczy zdecydowanej mniejszości
mieszkańców. Dotyczy on osób prowadzących drobny handel i to jest naturalne
oraz zrozumiałe.
Nie jest to sprawa z kategorii być albo nie być. Jest to jedna z wielu spraw. Nie
sądzę, żeby osoby się tym bardzo entuzjazmowali. Mozę tylko co którzy
mieszkają tuż przy tym terenie ale nie sądzę, żeby interesował się tym ktoś kto
mieszka dalej. Nie bądźmy naiwni. Ich to w małym stopniu interesuje. Wiedzę
tą mam ze śledzenia badań opinii publicznej. Im mieszkaniec dalej mieszka od
terenu na którym się coś dzieje tym jego stosunek jest bardziej ambiwalentny,
obojętny. To jego fizycznie nie dotyczy.
Reasumując debata jest potrzebna.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę o nie załatwianie w trakcie sesji innych spraw. Widziałem, że podczas
wystąpienia pracowała KTiS.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Chcę nawiązać do pierwszej wypowiedzi pana Prezydenta. Nie mogę się
zgodzić z argumentacją, że jestem antyrozwojowy, antyinwestycyjny - jest
wręcz odwrotnie. Jestem prorozwojowy i proinwestycyjny i poszukuję
rozwiązań dla miasta Gdańska. Proszę mnie przekonywać nie na inwektywy.
Staję jednak po stronie RMG i nie zgadzam się z zarzutem, ze to RMGT ponosi
odpowiedzialność za to, że wypłoszeni zostali inwestorzy.
Nie chcę tutaj wyciągać przykładów gdzie skutecznie Zarząd poprzedniej
kadencji wypłaszał i zniechęcał inwestorów. Nie przerzucajmy na siebie winy i
dajmy sobie spokój.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Radny Olszewski.
Oczywiście mówiąc o postawach prorozwojowych i rozwojowych w żadnym
wypadku nie miałem pana na uwadze ponieważ wszyscy pamiętamy, że pan
będąc likwidatorem sprzedał ziemie pod MACRO CASH AND CARY na
Zaspie. Ta wypowiedz nie dotyczyła pana ponieważ pan jest prorozwojowy i
mam nadzieję, że będzie pan głosował za.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi kolegi Głogowskiego. Referendum może
będzie trudne ale osobiście popieram projekt zbadania opinii publicznej.
Chciałbym się przekonać jak jest naprawdę. Prezentowano nam kiedyś wyniki
przy budowie innego tego typu obiektu i były one za realizacją obiektu.
Zaznaczam jednak, że badania te robił inwestor. Powinniśmy to zbadać.
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Postawię ten temat na KSiŁP. Głos handlowców jest istotny ale jest dla mnie
również ważny głos mieszkańców. Będę forsował ta sprawę.
Chciałbym przypomnieć panie Prezydencie, że mamy jeszcze jedną zaległą
debatę o ul. Słowackiego. Mamy odbyć ta debatę lub choćby kilka spotkań z
mieszkańcami.
Słyszałem głosy o rekreacji i sporcie. Trzeba rzetelnie spojrzeć na układ
ul. Obrońców Wybrzeża i Dąbrowszczaków. W tym rejonie jest od paru lat
działka przeznaczona pod rekreację i boiska. Niestety nie udało się sprzedać jej.
Popatrzmy, że miejsca są wyznaczone planem a nie ma chętnych do
zainwestowania.
Centrum w tym rejonie jest projektowane od lat 80 – tych. Istotnie spornym
terenem jest ten projekt. Nikt nie uważa, że nie powinniśmy realizować centrum
w tym rejonie z komisariatem itp.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Prezydencie.
Chcę panu przypomnieć o inwestorach np. na Wyspie Spichrzów. Wystarczy
popatrzeć ja tam inwestor realizuje inwestycje.
Złożyłem wniosek o zmianę w druku dlatego ponieważ występuję w imieniu
mieszkańców z falowca. Naprawdę zobaczmy do czego doprowadzona zostanie
infrastruktura, jak zostaną zniszczone drogi, trawniki. Nie mówmy, że sobie
poprawimy – to jest nieprawda. Ja kupuję w małych sklepikach ponieważ chcę
utrzymać Polskiego kupca.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Nie odniosę się do inwektyw pana Nowaka ponieważ nie to jest przedmiotem
rozmowy. Chcę tylko opierać się na faktach. Pan jest członkiem SM Przymorze
i ja mam od nich pismo.
Ubolewam nad tym, że mamy wyznaczone tereny na rekreacje. Zadaniem gminy
jest to aby takie projekty budować. Tylko, że my jesteśmy teraz zainteresowani
budową hali w Sopocie.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Chciałbym się odnieść do wygodnej amnezji Prezydenta Adamowicza w
ostatniej kwestii, którą wprost do mnie skierował.
Panie Prezydencie to nie ja pojechałem do Holandii po kupców. Oni przyszli
przez UW i UM. Zostałem w dużym stopniu przymuszony do takiego działania.
Jeżeli chodzi o pańskie problemy to nie mogę pana przeprosić. Pan złożył
podpis pod donosem do prokuratury.
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Radny – WIESŁĄW KAMIŃSKI
Oczywiście żadne nowe argumenty już nie padną.
Przysłuchując się te dyskusji już trzeci rok mam wrażenie, że jest ona
jednostronna i już nie aktualna ponieważ inwestor złożył przed sądowe
wezwanie. Czy na pewno inwestor nadal chce inwestować w Gdańsku? Z jego
ruchów wynika, że już ma dość dyskusji i raczej ciąg dalszy będzie w sądzie.
Ta inwestycja jest dobrym przykładem na diagnozę i prześledzenie pewnej
choroby, która w mieście od lat istnieje. Miasto 5 lat temu świadomie sprzedało
działkę i wiedziało, że ma tam powstać taki obiekt. Po 5 latach dyskusji i debat
proponujemy inwestorowi rozpoczęcie dyskusji na temat co tam ma powstać.
Czy ktoś kto chce inwestować będzie czekał aż 5 lat? Czy ktoś z państwa
zastanowił się nad kosztami? Czy ktoś zastanowił się co on może myśleć o
władzy miasta? Moim zdaniem LECLERC nie powstanie ponieważ ma nas
wszystkich dość.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Mam nadzieję, że sesja jest dokładnie nagrywana ponieważ za jakiś czas
spotkamy się z tym samym problemem i będzie to trzecia powtórka. W związku
z tym mój wniosek jest taki abyśmy puścili sobie to nagranie. Strony są
przekonane. Jedni są na lewo inni na prawo a krasomówcze popisy i puszczanie
nerwów podczas dyskusji nie należy do atrakcji. Stawiam wniosek o zamknięcie
listy mówców. I proszę nie straszyć nas tak jak ostatni mówca ponieważ już
sobie zapisałem, że jest on doradcą LECLERCA.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za wnioskiem o zamknięciem dyskusji?

za
przeciw
wstrzymało się
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36

Radna – ZOFIA GOSZ
Przedmówca z koalicji rządzącej miastem powiedział, że miasto dostało przed
sądowe wezwanie. Wiem co to jest ale chyba dostał to organ wykonawczy za
tak zwana bezczynność urzędową.
Pan Prezydent powoływał się na Londyn, Bremę i inne miasta. Ja byłam
kilkakrotnie w Bremie i nie ma tam hipermarketów. Nie ma ich taż w Londynie,
w Oslo, w Helsinkach. W związku z tym zgadzam się, że każde miasto walczy o
inwestycje ale nie o takie.
Jest tu uchwała Zgromadzenia Spółdzielni. To jest dokument wiążący. To nie
jest tylko protest mieszkańców ale 40 tysięcy mieszkańców.
Radny – RYSZARD KLIMCZYK
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Nasunęły mi się trzy refleksje. Po pierwsze z dyskusji wynika jak ważna jest
decyzja o sprzedaży gruntu. W momencie sprzedaży podejmuje się zasadniczą
decyzje i bierze się za nią odpowiedzialność. Cała reszta polega na tym, ze
musimy jeść tą żabę, którą ktoś za nas lub poza nami przygotował. Proszę o
wzięcie sobie do serca sugestii by przy sprzedaży nieruchomości gminnych nie
była brana pod uwagę tylko i wyłącznie cena ale wszystkie skutki.
Mam wrażenie, że z ust pana Kamińskiego padły trochę niefortunne słowa „że
inwestor ma nas dość i że sprawa skończy się w sądzie”. Do tej pory nie ma
sprawy w sądzie i jeśli mówimy o piśmie przed sadowym to możemy to
traktować w formie nacisków.
Padło wiele słów o tym co mogłoby powstać na tym terenie. Mam wrażenie, że
wszyscy mówimy to samo ale nie mamy tego samego na myśli. Przed godzina
procedowaliśmy rezolucję, w której te postulat zostały w sposób syntetyczny
zawarte i przekazany Prezydentowi w sposób wiążący. Część z państwa
wyraziła do niej stosunek negatywny. Ja mam wątpliwości co do państwa
konsekwencji kiedy mówicie o pozytywnym planie.
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Panie Przewodniczący.
Mój tok myślenia wyprzedził pan radny Węgrzyn. Mam nadzieję, że ta dyskusja
się na mnie zakończy.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki radnego Łęczkowskiego?
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Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 93?
za
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wstrzymało się
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UCHWAŁĘ Nr VI/125/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy
Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam godzinną przerwę. Spotykamy się o 14.00.
Po przerwie.

Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG sprawdził
listę obecności.
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7. ZMIANY UCHWAŁY NR LI/1533/2002 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 11 LIPCA 2002 ROKU O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON ULICY
POLANKI – ZACHÓD I W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 123)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy zmiany uchwały nr LI/1533/2002 Rady Miasta Gdańska o
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Polanki - Zachód I w mieście Gdańsku.
Jest to obszar od Podhalańskiej do Barzyńskiego. Obejmuje tereny w znacznym
stopniu wymagające ochrony konserwatorskiej. Po przystąpieniu do planu
wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o sformułowanie
wniosków. Konserwator wykazał, że pewne fragmenty należą do struktury
zabytkowych dworów i należy te tereny objąć procedurą plany. Jest też teren,
który trzeba wyłączyć z planu. Proszę o podjecie decyzji o zmianie granic planu.
Nie jest to teren inwestycyjny. W planie chodzi o regulacje i właściwe
zagospodarowanie terenów konserwatorskich.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 123?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ Nr VI/126/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
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W sprawie zmiany uchwały nr LI/1533/2002 Rady Miasta
Gdańska o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy
Polanki – Zachód I w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8. ZMIANY UCHWAŁY NR LI/1534/2002 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 11 LIPCA 2002 ROKU O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON ULICY
POLANKI – ZACHÓD II W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 122)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy zmiany uchwały nr LI/1534/2002 Rady Miasta Gdańska o
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Polanki – Zachód II w mieście
Gdańsku. Plan dotyczy terenów od ul. Barzyńskiego aż po VII Dwór. Są dwie
intencje zmiany. Należy poszerzyć plan ze względy na wnioski konserwatora
oraz wyłączyć część należącą do Szpitala Marynarki Wojenne. Początkowo
teren ten był w planie natomiast po przystąpieniu otrzymaliśmy od władz
wojskowych odmowę udostępnienia planu ponieważ jest on poufny. W związku
z tym nie możemy sporządzić planu i zmuszeni jesteśmy wyłączyć ten obszar.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 122?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ Nr VI/127/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie zmiany uchwały nr LI/1534/2002 Rady Miasta
Gdańska o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy
Polanki - Zachód II w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9. O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NOWY PORT WOLNY OBSZAR
CELNY – ZACHÓD W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 120)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wolny Obszar Celny – Zachód w
mieście Gdańsku. Uchwała ma charakter techniczny. Zmiana planu wprowadza
rygor w formułowaniu ustaleń nowego planu. To specyficzne formułowanie
powoduje, że plan byłby niezrozumiały i właściwie obowiązywałyby dwa plany.
Za radą prawników proponujemy aby w tych samych granicach przystąpić do
nowego planu i anulować uchwałę z marca 2002 roku. Granice ani projekt się
nie zmieniają. Wydłuży się tylko czas ponieważ trzeba plan jeszcze raz
wyłożyć. Jednak zaznaczam, że merytorycznie nic się nie zmieni.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna.
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Radny – CZESŁAW NOWAK
Panie dyrektorze.
W druku 120 jest inna mapka. Jak to się stało.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Ten kolorowy, wyświetlany plan jest obowiązujący. Zmiana dotyczy fragmentu
wokół Władysława IV. Załącznik graficzny dotyczy tylko tego fragmentu.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 120?

za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 1
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/128/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku

W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wolny Obszar
Celny – Zachód w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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10.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO BRĘTOWA REJONU ULICY
NIEDŹWIEDNIK W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 125)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brętowa rejonu ulicy Niedźwiednik w
mieście Gdańsku. Jest to nieduży plan. Plan Niedźwiednika był uchwalony w
2001 lecz w tej części pod koniec procedury tamtego planu zgłosili się
właściciele z prośbą aby poszerzyć zakres poszerzenia funkcji mieszkaniowej na
mieszkaniowo – usługową. Z tego powodu sporządziliśmy tą zmianę w planie.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 125?
za
przeciw
wstrzymało się

- 22
- 2
- 2

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/129/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brętowa rejonu ulicy
Niedźwiednik w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

43

11.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO JELITKOWO REJON ULICY
PIASTOWSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 132)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Piastowskiej w mieście
Gdańsku. Plan jest wywołany na wniosek właściciela gruntu. Chce on na terenie
usługowym wprowadzenia również funkcji mieszkaniowej. Dochodzimy do
wniosku, że można przychylić się do wniosku właściciela gruntu. W zgodzie z
wnioskiem właściciela sporządziliśmy plan.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 132?
za
przeciw
wstrzymało się

- 23
- 2
- 2

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/130/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy
Piastowskiej w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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12.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON ULICY
ABRAHAMA W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 133)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Abrahama w
mieście Gdańsku. Bezpośrednią przyczyną przystąpienia do planu był wniosek
właściciela gruntu – firmy BOMI. Chcą oni tam zrealizować stację paliw.
Ma tam być też skrzyżowanie linii tramwajowej.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 133?
za
przeciw
wstrzymało się

- 20
- 1
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/131/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy
Abrahama w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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13.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA – REJON ULICY
JELITKOWSKIEJ II W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 134)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa - rejon ulicy Jelitkowskiej II w mieście
Gdańsku. Jest to obszar na skraju miasta, przy granicy z Sopotem. Dotychczas
teren ten zajmowały ogródki działkowe. Potrzeba podjęcia planu wynika z
koncepcji odwodnienia i przekształcenia potoku odwadniającego ten teren.
Koncepcja melioracyjna wykazała potrzebę zbudowania tam zbiornika
retencyjnego. Z tego właśnie powodu podejmujemy plan.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 134?
za
przeciw
wstrzymało się

- 16
- 2
- 3

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/132/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa - rejon ulicy
Jelitkowskiej II w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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14.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OLIWA – REJON ULICY
JELITKOWSKIEJ II W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 134)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Matemblewo – Matemblewska II w mieście
Gdańsku. Teren ten jest otoczony planowanymi funkcjami mieszkaniowymi.
Właściciel zgłosił wniosek aby wprowadzić tam funkcję również mieszkaniową.
Realizuje się tam już znaczny potencjał inwestycyjny. Miejsce jest odległe od
pętli i nie za nadto nadające się na usługi. Lepsza będzie tam funkcja
mieszkaniowa.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 138?
za
przeciw
wstrzymało się

- 21
- 1
- 4

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/133/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Matemblewo – Matemblewska
II w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
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15.
PRZYWRÓCENIE
TABLICY
PAMIĄTKOWEJ
POŚWIĘCONEJ
BURMISTRZOWI
DANIELOWI
GRALATHOWI
I
UFUNDOWANIA
TABLICY
PAMIĄTKOWEJ
POŚWIĘCONEJ
PRZYWÓDCOM
HARCERZY POMORDOWANYM I POLEGŁYM W
CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.
(DRUK NR 114)
WIESŁAW BIELAWSKI – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Szanowni Państwo.
Druk ten dotyczy przywrócenia tablicy pamiątkowej poświęconej burmistrzowi
Danielowi Gralathowi i ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej
przywódcom harcerzy pomordowanym i poległym w czasie II wojny światowej.
Treść uchwały jest państwu znana. Proszę o przegłosowanie.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia KK jest bardziej skomplikowana dlatego
proszę przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Radny – TADEUSZ GLEINERT
KK miała jedno zastrzeżenie dotyczące napisu. Napis powinien być dokładnie
taki jaki był poprzednio, czyli w języku niemieckim. Uznajemy jednocześnie, że
powinien być tam także napis w języku Polskim. Uważamy, że jeśli ma to być
przywrócenie to nie możemy zakłamywać historii. W związku z tym Komisja
przesłała to do wnioskodawcy. Wnioskodawca zaproponował autopoprawkę.
Proponuję oddać głos wnioskodawcom
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta
Wysoka Rado,
Panie Przewodniczący.
W imieniu Prezydenta proponujemy autopoprawkę. W § 1 proponujemy żeby
dopisać, iż treść będzie w języku polskim i niemieckim. Proponujemy
dodatkowy paragraf w brzmieniu „ostateczny projekt tablicy zostanie
zaopiniowany przez właściwą Komisję RMG. ”
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Wydaje mi się, że robimy teraz dziwne rzeczy, których nikt oprócz tych którzy o
nich mówią nie zrozumie. Pan Gleinert jako znany psycholog czytał intencje
wnoszącego poprawki, których jeszcze nie widział.
Kolega Dyrektor mówi, że odpowiednia komisja zaakceptuje projekt podczas
gdy my mamy przyjąć uchwałę.
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Uchwała jest nieprzygotowana i trzeba ją odesłać do komisji. Stawiam wniosek
formalny o odesłanie do komisji.
Radny – TADEUSZ GLEINERT
Ja się nie zgadam z radnym Węgrzynem. Nie sądzę, że trzeba cofać druk do
komisji. Jest przecież autopoprawka. Można rozpocząć pracę. To jest prosta
sprawa. Ja sądzę, że pan zrozumiał tylko przez wrodzoną przekorę i ironię mówi
pan inaczej.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Bardzo dziękuję, za docenienie mnie. Ja tą autopoprawkę usłyszałem ale jej nie
widzę. Łamiemy uczciwe zasady procedowania.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Kto z państwa jest za wnioskiem radnego Węgrzyna o odesłanie druku nr 114
do Komisji?
za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 0

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

16.
NADANIA
IMIENIA
OBROŃCÓW
POCZTY
POLSKIEJ SZKOŁOM WCHODZĄCYM W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. OBROŃCÓ
POCZTY
POLSKIEJ
W
GDAŃSKU
PRZY
UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52.
(DRUK NR 129)
WALDEMAR NOCNY – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Druk ten dotyczy nadania imienia Obrońców Poczty Polskiej szkołom
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w
Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52.
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Dla uczniów jest istotne, iż szkoły wchodzące w skład zespołu nie noszą tego
imienia. W związku z tym rada pedagogiczna, rodzice i uczniowie wnoszą aby
każdej z tych szkół nadać to piękne i chwalebne imię.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 129?
za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 0

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/134/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku

W sprawie nadania imienia Obrońców poczty Polskiej szkołom
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców
Poczty Polskiej w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

17.
ZMIANY UCHWAŁY NR XL/1243/2001 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2001
ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I
TRYBU
PRZYZNAWANIA
JEDNORAZOWEGO
STYPENDIUM KULTURALNEGO MIASTA GDAŃSKA,
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ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR LI/1570/2002 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 11 LIPCA 2002 ROKU.
(DRUK NR 131)

Karin Modern – Kierownik Referatu Kultury
Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska funkcjonuje już drugi rok. Do tej pory
zrealizowano 49 projektów artystycznych. W większości były to projekty
plastyczne, muzyczne i filmowe. W roku 2002 przeznaczono na ten cel kwotę
75 tysięcy złotych. Co roku odbywają się trzy edycje stypendium.
Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o samorządzie gminnym.
Sprawy będące dotychczas w kompetencji Zarządu Miasta zostaną powierzone
Prezydentowi.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 131?
za
przeciw
wstrzymało się

- 20
- 0
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/135/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie zmiany Uchwały Nr XL/1243/2001 Rady Miasta
Gdańska z dnia 25 października 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania jednorazowego
Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, zmieniona Uchwała
Nr LI/1570/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 lipca 2002 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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18.
UPOWAŻNIENIA
PREZYDENTA
MIASTA
GDAŃSKA
DO
UDZIELENIA
POŻYCZEK
NA
SFINANSOWANIE
KOSZTÓW
REMONTU
NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNYCH, STANOWIĄCYCH
WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY GDAŃSK.
(DRUK NR 119)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Uchwałę przygotował WM UM. W projekcie dokonujemy zamiany organu
Zarząd Miasta na Prezydenta, czyli uchwała ma charakter porządkowy.
Wprowadzona zostaje tylko jedna drobna zmiana polegająca na zmianie
„kroczącego oprocentowania” na „stałe oprocentowanie” tak aby nie
powodować tworzenia aneksów. Mamy nadzieję, ze sytuacja gospodarcza już
się ustabilizowała i nie będzie trzeba wprowadzać kolejnych zmian.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KGiM oraz KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku
nr 119?
za
przeciw
wstrzymało się

- 21
- 1
- 1

RADA MISTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/136/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do
udzielenia pożyczek na sfinansowanie kosztów remontu
nieruchomości wspólnych, stanowiących współwłasność Gminy
Gdańsk.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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19.
KIERUNKÓW
RESTRUKTURYZACJI
ORGANIZACJI
I
ZARZADZANIA
LOKALNYM
TRANSPORTEM ZBIOROWYM W GDAŃSKU
(DRUK NR 124 + AUTOPOPRAWKA)
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Projekt jest kontynuacja działań rozpoczętych przez RMG w 2001 roku.
Uchwała ta początkuje restrukturyzację ZKM – u. Przygotowanie uchwały
nastąpiło w drodze współpracy z firmą SYSTRA.
Przyjęte rozwiązania proponują przekształcenie ZKM z zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego. Celem działań jest:
- wplecenie komunikacji miejskiej w rygory prawa handlowego rynku i
ekonomii rynkowej,
- umożliwienie zaciągania finansowania ZKM w drodze sięgania po środki
zewnętrzne,
- rozpoczęcie procesu dostosowywania transportu publicznego w Gdańsku
do sytuacji z jaką zetkniemy się w UE.
Istnieje dyrektywa UE nakazująca wprowadzenie mechanizmów rynkowych do
funkcjonowania wewnętrznych rozwiązań w zakresie komunikacji zbiorowej.
Będzie to oznaczało, że komunikacja będzie musiała być poddana konkurencji
na rynku. Aby ZKM mógł się na to przygotować chcemy ten proces rozpocząć
już teraz. Po uchwaleniu uchwały przystąpimy do opracowania statutu spółki.
Proszę o uchwalenie przedłożonej uchwały. Dołączyliśmy do niej
autopoprawkę. Z dyskusji na Komisjach RMG wynikało, że pierwotne zapisy
były nazbyt skomplikowane. Tekst był tłumaczony z angielskiego dlatego był
niezrozumiały.
Na skutek propozycji przedstawionych w Komisjach jest ta autopoprawka.
Mamy deklaracje współpracy od związków zawodowych ZKM. Jest nadzieja, że
będziemy w takim duchu współpracowali. Deklarujemy uzgadnianie z
Komisjami RMG wszelkie działania, które będą następowały w wyniku
uchwały.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie
Prezydencie.
Za restrukturyzają – tak, za niewłaściwymi zapisami w uchwale – nie.
Jeżeli idziemy w stronę porządkowania to czy pan jako Wiceprezydent też
pójdzie w kierunku porządkowania? Jeśli tak to czy przewiduje pan zmiany w
kierownictwie ZKM – u?
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SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Na obecnym etapie nie przewiduję żadnych zmian w kierownictwie ZKM – u. Z
opinii zewnętrznego eksperta wynika, że ZKM jest zarządzany dobrze.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Procedowanie tego druku uniemożliwiło mi złożenie poprawki do
autopoprawki. Teraz mogę tylko zadać pytania panu Prezydentowi a on uzna
czy mam rację i uzna moje propozycje. Nie mam zastrzeżeń merytorycznych do
druku.
Panie Prezydencie.
§ 1 punkcie 3 jest zapis „Poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego”, czy nie
sądzi pan, że „poprawa” należałoby zapisać z małej litery tak jak pozostałe?
Nie sądzi pan, że w § 3 w punkcie c mógłby być inny spójnik? Tam jest dwa
razy „i”. Można by zamienić to na „oraz”.
Czy w § 5 nie można zapisać „Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta do
przedstawienia stosownych projektów uchwał wdrażających powyższe założenia
oraz podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych”. W moim odczuciu nie
zmienia to treści a jest bardziej po Polsku i precyzyjniej formułuje zadania
Prezydenta.
W § 5 punkcie 2 mam propozycje umieszczenia zapisu „Uchwały i inne decyzje
o zmianach majątkowych i organizacyjnych powinno obejmować interesy
mieszkańców miasta oraz pracowników zatrudnionych w reorganizowanych
jednostkach miejskich”. Jest to bardziej zrozumiałem.
W ostatnim punkcie mój zapis byłby następujący: „W szczegółowych
rozwiązaniach dotyczących ZKM uwzględnione zostanie stanowisko organizacji
związkowych wypracowane w dotychczasowych negocjacjach”.
Miałem również zastrzeżenia do autopoprawki. W autopoprawce, w § 4 punkcie
3 można by zdanie podzielić na krótsze.
Również w uzasadnieniu Prezydent starał się szeroko uzasadnić uchwałę.
Jednak sformułowanie, że „uchwała nie ma dla Prezydenta charakteru
wiążącego” jest niezrozumiałe.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Radny.
Proszę kończyć minęło już 6 minut.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
W załączniku do uzasadnienia nie ma strony, w związku z tym zacytuję to czego
nie rozumiem „zapewnienie mobilności dla osób o specjalnych potrzebach”. Nie
jestem w stanie zrozumieć o co chodzi.
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radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Radny.
Proszę nie przedłużać.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Na początku formułowałem swoje opinie, żeby tego druku nie procedować. Nie
przedłużałem dyskusji.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ten wniosek formalny zostanie przegłosowany.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
W oświadczeniu osobistym wyrażę swój stosunek do takiego sposobu
procedowania ze strony Prezydium Rady i tworzenia jakości dokumentów.
Rozumiem, że nie mam teraz możliwości kontynuowania swoich uwag.
Ubolewam panie Przewodniczący, ze w ten sposób prowadzi pan tą część sesji.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Wszyscy radni podlegają takim samym rygorom. Przypominam, ze obowiązują
one zgodnie z regulaminem. Pan radny przekroczył czas swojej wypowiedzi o
50% dlatego już wcześniej prosiłem pana o skracanie wypowiedzi.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Trzymając się tego samego regulaminu informuję pana Przewodniczącego, jeśli
nie wie, że złożenie autopoprawki Prezydenta po czasie kiedy mogłem złożyć
wnioski zostało mi uniemożliwione tych poprawek. Pan funkcją jest
niedopuszczanie do takich sytuacji.
W związku z tym proszę nie powoływać się na regulamin skoro wcześniej sam
pan go nie przestrzegał.
Ja tylko sformułowałem pytania. Prosił o to Prezydent Lewna. Nie jest moją
winą, że ten dokument jest tak fatalnie przygotowany.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
PanieRradny.
Złożył pan wniosek formalny i będzie on przegłosowany. Radni ustosunkują się
do pana propozycji.
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Być może dla uzyskania tych samych efektów można użyć innych słów. To o
czym pan mówił to są kwestie estetyczne. Zaproponowany państwu tekst nie jest
sprzeczny z prawem ani nie zawiera błędów merytorycznych. Jeśli to ma być
tylko kwestia przeredagowania to proszę mnie od tego zwolnić.
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Kwestie związane z załącznikiem to, jeśli państwo pozwolą, wyjaśnią
przedstawiciele konsorcjum.
FRITBERG – Przedstawiciel konsorcjum
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo.
Chciałbym podziękować za możliwość zabrania głosu. Nasze konsorcjum jest
niezwykle zadowolone, że mogło wziąć udział w tym projekcie. Państwa
uchwała będzie niesłychanie ważnym krokiem.
Istotą zmian ustawy o samorządzie gminnym było to, że RMG nie może
wydawać poleceń Prezydentowi poza literalnie wymienionymi upoważnieniami.
Częścią naszego projektu jest aby Prezydent miasta utworzył w UM taką
komórkę, RMG nie może mu nakazać aby to zrobił. W związku z tym w
projekcie jest zapis, że „RMG zwraca się do Prezydenta”. Nie możemy nakazać
Prezydentowi ponieważ nie mamy takich kompetencji i Wojewoda od razy nam
tą uchwałę uchyli.
Ta uchwała zgodnie z preambułą wiąże się z wykonywaniem konkretnych zadań
własnych gminy. To jest z jednej strony lokalny transport zbiorowy a z drugiej
jest on w ramach tzw. programów gospodarczych. Otwiera to możliwość
współdziałania Prezydenta i RMG. Cała uchwała jest tak skonstruowania aby
dwa organy realizowały jeden program.
Mieli państwo również wiele zastrzeżeń do sformułowań z tzw. katalogu
biznesu, gospodarki. Zaznaczam, że my w tym druku zajmujemy się
gospodarka. Z tego powody jest ten język używany.
Załącznik do uzasadnienia jest tłumaczeniem z angielskiego dlatego mogą tam
być pewne niezręczności językowe. Ten tekst znalazł się tu z tego powodu, że w
momencie wejścia do UE wejdziemy w inny świat jeśli chodzi o zarządzanie
transportem., stracimy możliwość ochrony jednego przewoźnika na rynku. W
wyniku uchwalenia druku w szybkim terminie przygotujemy warianty
przekształcenia już w szczegółach. Następnie opracujemy warianty formalne i
wszystkie projekty uchwał. Za ok. 2 –3 miesiące wrócimy z uchwała o
przekształceniach ZKM. Będą tam też szczegóły dotyczące majątku.
W ramach nowej organizacji będzie trzeba stworzyć odpowiednią organizacje,
która z tą firmą będzie zawierała umowy o świadczenie usług przewozowych.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Mógłbym zarzucić panu Prezydentowi, że druk nie jest na czerpanym papierze i
drukowany złotymi literami ale ograniczę się tylko do przypomnienia, że
KPGiM zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Prowadzi on nas w dobrym
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kierunku i jest merytorycznie słuszny. Apeluję tylko do legislatorów aby kolejne
uchwały nie były napisane w tak postępowym języku.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Cieszę się bardzo, że mamy purystów językowych, którzy już rozgraniczają
język na bardziej i mniej nowoczesny.
Nie wiem od kiedy firma Cystra ma takie dobre stosunki z Wojewodą, że
wyraża zdanie, iż Wojewoda uchyli uchwałę jeśli wprowadzi się zmiany do
treści. Mam propozycje aby nie tworzyć niebezpiecznego precedensu. Jeżeli
przyjmiemy, że obowiązkiem RMG jest zwracanie się do Prezydenta o
przygotowanie stosownych projektów to zwracam uwagę, że do tej pory RMG
nie zwracała się do Prezydenta o to. Żeby się o to nie spierać proponuję przyjąć
w ramach autopoprawki następującą treść: „Prezydent przedłoży RMG stosowne
projekty uchwał wdrażające powyższe założenia oraz podjecie działań
organizacyjnych w ramach własnych uprawnień”. Nie mamy kolizji. Wydaje mi
się, że jest to neutralna propozycja, która winna zadowalać strony.
radny – MAREK POLASZEWSKI
Gwarantuję, że moja wypowiedz nie będzie długa.
Na dzisiejszej sesji było już dużo powiedziane w kwestii przekształcenia ZKM.
Wszyscy uważamy, że jest to potrzebne, rozumiemy ten fakt. Wiemy, że
uchwała w swojej konstrukcji jest dość lapidarna. Forma na pewno przerosła
treść.
Na dzisiejszej sesji pan Prezydent raczył ogłosić radnym kampanię
sprawozdawczo – wyborczą w SLD i rolę radnego Głogowskiego w kampanii.
Oczywiście jest to czysta kryptoreklama. Mówię to ponieważ też jestem
członkiem SLD. Proszę mojej wypowiedzi nie łączyć z tą kampanią.
Do naszych rąk trafił projekt uchwały w sprawie kierunków restrukturyzacji
transportu zbiorowego. Dokument jest w zasadzie dotyczący tylko jednego
zagadnienia – woli przekształcenia ZKM w spółkę ze 100% udziałem miasta.
Uchwała w treści powinna tylko to zawierać. Trzy lata temu, 10.12.1999 roku
podobna uchwala trafiła do KGK. W dniu dzisiejszym za duże pieniądze trafiła
taka uchwała do RMG.
Trzy lata temu określona grupa na tej sali, która teraz inaczej się nazywa, nie
podjęła tej uchwały. Ja nie rozgrzeszam tego ugrupowania. Popełnili grzech
zaniechania i należy o tym mówić głośno. Jest to z krzywdą dla kierownictwa i
firmy. Całe szczęście, że ta firma jest zarządzana w sposób właściwy i
elegancki, że ma dobrą załogę. W dwóch przypadkach stało się inaczej. Chodzi
mi o GPEC i PGM – y. Dlatego należy się podziękowanie dla firmy, że nie
popadli w kłopoty.
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Chciałbym żeby 1 milion euro został właściwie wykorzystany. Uchwała dotyczy
transportu, natomiast mówi się o projekcie komunikacyjnym. Różnica polega na
tym, że jedno wyjście stwarza tylko możliwości, a drugie możliwość
skorelowania instancji Trójmiasta. Gdańsk nie jest pępkiem świata w naszym
zaściankowych grajdołku. Tworzy się w ramach projektu koncepcję, a
powinniśmy za te pieniądze stworzyć kompatybilny system komunikacyjny. Do
nie dawana Prezydenci Trójmiasta spotykali się na herbatkach i dogadywali się
w tych kwestiach. Na dzień dzisiejszy już się nie spotykają i każdy robi coś we
własnym kierunku. Nie twórzmy różnych systemów w układzie aglomeracji
trójmiejskiej. Niech ten projekt zawiera ten element powiązań komunikacyjnych
w układzie aglomeracji.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Wypowiedz pana Prezydenta skłoniła mnie do zadania dodatkowego pytania. Na
pytanie czy przewiduje pan zmiany w zarządzie odpowiedziała pan, ze nie
ponieważ prawidłowo nadzorują koszta firmy.
Panie Prezydencie.
Czy jest pan naprawdę zadowolony ze stałych kosztów ZKM? Czy nie ma tam
już nic do zrobienia? Czy nie można tych kosztów obniżyć?
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańsk
Proszę Państwa.
W całości przyjmuję jako autopoprawkę poprawkę radnego Węgrzyna, w treści
§ 5 ustęp 1. Punkt ten będzie brzmiał: Prezydent przedłoży stosowne projekty
uchwał wdrażających powyższe założenia oraz podejmie działania
organizacyjne w ramach własnych uprawnień.
Uchwała faktycznie kosztuje milion dolarów. Nie jest to jednak milion z własnej
kieszeni. Jest to milion, którego w inny sposób nie mogliśmy spożytkować.
Panie radny Olszewski.
Z całą pewnością istnieje możliwość poprawienia działalności ZKM – u.
Zawsze zbliżamy się do ideału ale jak wiadomo jest on nieosiągalny. Firma
zwłaszcza w zakresie kosztów jest dobrze zarządzana. Nie oznacza to jednak, ze
nie można jeszcze zaoszczędzić. Zamierzamy nałożyć na ZKM dodatkowe
zadanie bez dodatkowych dotacji. Będzie to wymagało wygospodarowania
środków.
Obecna proponowana uchwała nie zamyka drogi. Przeciwnie pozostaje z pełną
otwartością do nie nowej koncepcji ujednolicenia transportu w ramach pięcio a
może nawet siedmio miasta (od Wejherowa po Tczew). Do takiego
ujednolicenia jest bardzo daleko. Do tego trzeba zgody wszystkich partnerów a
dotychczas nie mamy ich woli.
Poszczególne organizmy Trójmiasta powinny ze sobą współpracować i nie
zamykać sobie drogi na przyszłość. Może niebawem pojawią się nowe
rozwiązania. Apeluję o przyjęcie uchwały.
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Radny – CZESŁAW NOWAK
Szanowni Państwo Radni.
Myślę, ze dość już tego ględzenia z naszej strony. Dajcie tym ludziom pójść na
obiad. Tyle gadamy w koło a uchwała jest prosta. Tu się popisujemy. Składam
wniosek o zamknięcie dyskusji.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Wniosek zostanie przegłosowany. Jest jeszcze tylko jedna osoba zgłoszona do
dyskusji – pani radna Zofia Gosz. Pani Gosz zgłosiła się wcześniej i ma prawo
zabrać głos.
Radna – ZODIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W tym właśnie okrzyku radości objawiła się wreszcie przy obcych ludziach
kultura tak zwanej koalicji rządzącej, która się objawia jak ja mam wystąpić.
Mam prośbę aby obiektywni ludzie wzięli to pod uwagę. Proponuję panu
Przewodniczącemu przy zmianach w statucie i regulaminie wpisać słowa jakie
są dopuszczalne do używania, albowiem ja nie ględzę. Jeśli pan Nowa ględzi to
przysłowie mówi, że każdy sądzi według siebie.
Chciałam przedstawić radnym jak działa ZKM. Na rok 2003 RMG przyznała
dotacji przedmiotowej 39 981 955 złotych, natomiast z tytułu ulg utraci ZKM 44
437 280 złotych. Z tytułu ulg uchwalonych przez władze centralne utraci 13 708
426 złotych.
W innych krajach władze centralne zwracają wszystkim firmą utratę dochodów
poniesionych na ulgi. Do tego musimy się przygotować. Jeśli wejdziemy do UE
to tak będzie. Wszędzie można obniżyć koszty, w tej radzie też. Na pewno nie
działa ZKM źle. Wszyscy mówią, ze dostaje dotacje ale nikt nie mówi o drugiej
stronie.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Głosów w dyskusji już niema dlatego wniosek pana Nowaka jest już bez
przedmiotowy. Propozycja zgłoszona przez radnego Węgrzyna została ujęta
jako autopoprawka. Będziemy głosować teraz wniosek radnego Głogowskiego o
odesłanie druku do komisji.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Wycofuję swój wniosek aczkolwiek nie jestem przekonany siłą argumentów
pana Prezydenta. Ubolewam nadal nad jakością tego dokumentu. Atmosfera
wpływa na tworzenie jakościowo dobrych argumentów. Wycofuję swój wniosek
nie na podstawie siły argumentów ale argumentów siły.
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radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KGiM oraz KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku
nr 124 + autopoprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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- 2

RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/137/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku

W sprawie kierunków restrukturyzacji organizacji i zarządzania
lokalnym transportem zbiorowym w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

20.
ZMIANY UCHWAŁY NR III/49/202 Z DNIA 5
GRUDNIA 22 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I
ZBIOROWE
ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA
DLA
ODBIORCÓW
USŁUG
W
ZAKRESIE
ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W
WODĘ
I
ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
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ŚWIADCZONYCH PRZEZ SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
W GDAŃSKU
(DRUK NR 135 + POPRAWKA)
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Pragnę serdecznie podziękować za przyjęcie tej uchwały w taki sposób i w
takiej atmosferze. Z całą pewnością będzie ona dobrze służyła miastu.
Kolejny druk dotyczy zmiany Uchwały nr III/49/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie Miasta Gdańska dla
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w
Gdańsku.
Druk ma wymiar formalny. Uchwały rad gmin dotyczące wysokości opłat za
wodę i ścieki nie są uchwałami podlegającymi publikacji w Dzienniku
Urzędowym. Jest to zmiana stanowiska władza centralnych. W poprzedniej
uchwale zawarliśmy zapis „uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w
Dzienniku Urzędowym” w związku z tym zapis powinien zostać skreślony. W
uchwale jest jeszcze jeden błąd. Wyraz „przeciwpożarowe” zastępujemy
wyrazem „przeciwpowodziowe”.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KGiM oraz KB i KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku nr 135 + poprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/138/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
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W sprawie zmiany Uchwały nr III/49/2002 z dnia 5 grudnia 2002
r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie
Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

21.
ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE
W
WODĘ
I
ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCEJ NA
TERENIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ KOKOSZKI
ORAZ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY ULICY
FUNDAMENTOWEJ W GDAŃSKU – KOKOOSZKACH
WRAZ
Z
TERENAMI
PRZYLEGŁUYMI
DLA
ODBIORCÓW USŁUG W ZAKRESIE ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA
W
WODĘ
I
ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
ŚWIADCZONYCH
PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
ENERGETYCZNYCH I KOMUNALNYCH „UNIKOM”
SPÓŁKA Z O. O. W GDAŃSKU
(DRUK NR 135 + POPRAWKA)
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Uchwała dotyczy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy
przemysłowej Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ulicy
Fundamentowej w Gdańsku – Kokoszkach wraz z terenami przyległymi dla
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług
Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM” z o. o. w Gdańsku.
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Jest to uchwała bliźniacza w stosunku do tej, której RMG określiła wysokość
opłat za wodę i ścieki dla SNG. SNG nie jest jedynym operatorem, kolejnym
jest firma UNIKOM. Proponujemy ujednolicenie cen wody dostarczanej przez
SNG i UNIKOM. Jest to możliwe ponieważ UNIKOM dostarcza wodę z
własnego ujęcia. Inna sprawa jest ze ściekami. UNIKOM dostarcza ścieki do
oczyszczalni Wschód za pomocą SNG. Oznacza to, że cena za odprowadzanie
ścieków przez UNIKOM musi być trochę wyższa. Ta różnica jest uzasadniona.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KGiM oraz KB i KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku nr 135 + poprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ Nr VI/139/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie
dzielnicy przemysłowej Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego
przy ulicy Fundamentowej w Gdańsku – Kokoszkach wraz z
terenami przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i
Komunalnych „UNIKOM” Spółka z o. o. w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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22.
USTWLENIA
JEDNOSTKOWEJ
STAWKI
KALKULACYJNEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO
DZIAŁALNOSCI
PODSTAWOWEJ
ZAKŁADU
KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
–
ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W GDAŃSKU NA ROK 2003.
(DRUK NR 136)
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym zaproponować aby ten projekt uchwały zreferował dyrektor Szczyt.
ANTONI SZCZYT – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przedstawiam projekt uchwały dotyczący ustalenia jednostkowej stawki
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do działalności podstawowej Zakładu
Komunikacji Miejskiej – Zakładu budżetowego w Gdańsku na rok 2003.
Jest to uchwała, którą podejmujecie państwo co roku. Wynika to z faktu, że
państwo podejmujecie decyzję o dotacji i akceptujecie projekt planu ZKM – u.
Szanowna rado wzrosty są symboliczne rzędu ok. 2%. Proszę o pozytywne
zaopiniowanie uchwały.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KGiM oraz KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku
nr 136?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 2
- 1
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UCHWAŁĘ Nr VI/140/2003
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 27 lutego 2003 roku
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W sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej
do
działalności
podstawowej
Zakładu
Komunikacji Miejskiej – Zakładu budżetowego w Gdańsku na
rok 2003.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

23.
ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I
TRYBU PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DRUK NR 141)
radny ALEKSANDER ŻUBRYS
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk nr 141 przedstawiam w imieniu grupy radnych:
- Eugeniusza Węgrzyna,
- Tadeusza Mękala,
- Grzegorza Strzelczyka,
- Barbary Meyer,
- Marka Polaszewskiego,
- Eugeniusza Głogowskiego.
Być może byłoby więcej osób ale chcieliśmy przyspieszyć tok uchwalenia tej
propozycji. Ona jest krótka. Chcielibyśmy obniżyć próg frekwencji, który
stanowi o ważności wyborów z 15 na 10%. Nie jest to nowum. Do maja
zeszłego roku te 10% było progiem. W maju podjęliśmy decyzję o podniesieniu
progu. Szeroka dyskusja na ten temat trwała. Były konsultacje z istniejącymi
jednostkami oraz z grupami inicjatywnymi. Sądzę, że obniżenie progu będzie
wyrazem naszej troski o to aby jednostki pomocnicze powstawały w Gdańsku.
Myślę, że w Gdańsku jest przychylny klimat do tego aby jednostki powstawały.
Przyjęliśmy pewien poziom reprezentatywności i uważamy, że jest to właściwe.
Chciałbym powiedzieć, że komplementarnie do tego jest przygotowywany drugi
projekt uchwały o zmniejszeniu wysokości diet radnych w jednostkach
pomocniczych. Przedłożyliśmy warianty rozwiązań klubom i niedługo
otrzymamy odpowiedzi i jako KSiŁP przedstawimy to Wysokiej Radzie na
kolejnej sesji.
Wnoszę o podjęcie druku.
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radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Wydaje mi się, że mamy do czynienia z niebezpiecznym precedensem. Tym
bardziej niebezpiecznym ponieważ jego autorem jest przewodniczący komisji
problemowej. Ta komisja zajmowała się sprawą i odrzuciła ten wniosek. Też
byłem zwolennikiem 10% progu, jednak uznałem, że jeśli komisja to
przegłosowała to nie możemy się ośmieszać i co sesja zmieniać zdanie. Nie ma
pilnej potrzeby uchwalenia tego. Jeśli pan przewodniczący został
przegłosowany to powinien uznać to. Jeżeli w tej chwili dopuścimy do tego, że
jeśli zostanie przegłosowany wniosek radnego to będzie on biegł na klub i
tworzył uchwałę to za chwilę będziemy zarzuceni setkami uchwał z wszystkich
wniosków które nie przeszły. To jest rzeczywiście nieciekawe.
Tak naprawdę to nie próg jest najważniejszy ale granice, które powinny
odpowiadać granicom społecznym. Nad tym trzeba pracować. Nie wszystkie
jednostki obawiają się o próg 15%.
Ja będę głosował za 10% ale jest to niewłaściwy precedens.
radny – MACIEJ LISICKI
Proszę Państwa.
Z pełnym ubolewaniem przyjmuję, że na dzisiejszej sesji będziemy procedować
ten właśnie punkt. W wyniku poprzedniej dyskusji ustaliliśmy, że sprawę
jednostek pomocniczych będziemy głosować kompleksowo. Czyli kwestie
granic, diet i budżetów. Nie jestem w dniu dzisiejszym w stanie zagłosować za
tym projektem ponieważ nie wiem co będzie później. Możemy stworzyć
sytuację, że dzisiaj przegłosujemy obniżenie progów, jednostki zaczną się
mnożyć a my nie zmienimy uchwały o dietach. Mój wniosek formalny jest taki
aby odesłać druk do komisji i na następnej sesji podjąć ten projekt wraz z
dietami.
radny – ALEKSANDER ŻUBRYS
Wysoka Rado.
Zdajemy sobie sprawę, że być może jest tu pewna niewłaściwość polegająca na
tym, że jestem inicjatorem. Jestem gotów narazić się na zarzut niewłaściwości
jeśli po drugiej stronie stoją racje społeczeństwa tego. Które chce wybrać swoją
reprezentację.
Ja się zgadzam, że trzeba komplementarnie podejść do sprawy ale w ciągu 2 – 3
miesięcy nie jesteśmy w stanie podjąć gruntownej zmiany widzenia pracy
jednostek pomocniczych. Skoro zmiany nie podjęliśmy przez ostatnie 8 lat, to
wybaczcie ale w ciągu 3 miesięcy nie chciałbym tego robić. Tą poprawkę proszę
wyjąć z kontekstu głębokich zmian jakościowych. Jest to pewien ruch na rzecz
utworzenia jednostek pomocniczych.
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radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Na konwencie zaproponowano aby komisje przyjrzały się pracy jednostek
pomocniczych. Jednostki miały przedstawić nam raport. Ja nie mam raportu i
będę miała problemy z głosowaniem. Czy ten raport będzie nam przekazany?
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Z raportem radni zostaną zapoznani w momencie gdy będą przygotowane
projekty uchwał.
radny – EUGENIUSZ GŁOSOWSKI
Podzielam intencję wniosku pana Lisickiego. Jednak jeśli ma to być poważne to
wiem, że BRMG wystąpiło z pismem do innych miast i teraz spływają do nas
materiały dotyczące jednostek. Wtedy będzie można podjąć decyzję.
Uważam, ze jednostki powinny istnieć. Mają się odbyć wybory. Teraz jest
pytanie zasadnicze czy my chcemy, żeby się one odbyły czy nie?
Wnioskodawcy uważają, ze dla dobra miasta i rozwoju samorządności trzeba
dać im szansę. Szanuję inne zdanie ale osobiście uważam, że może się uda i
zobaczymy jak to będzie. Optuję za tym aby RMG dała szansę.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę radnych którzy przebywają na korytarzu o przybycie na salę. Zaraz
będzie głosowanie.
radny – MACIEJ LISICKI
Ja nie jestem przeciwny jednostkom pomocniczym pod warunkiem, że ich
funkcjonowanie wynika z autentycznej potrzeby i chęci mieszkańców dzielnicy.
Ja się nie upieram co do progu. Trzeba mieć jednak świadomość, że
podejmujemy decyzję, której skutki finansowe mogą być nieobliczalne. Jeśli
powołamy wszystkie możliwe jednostki to budżet tych jednostek będzie
większy od budżetu RMG. Może odrobinę odpowiedzialności. Jeśli idziemy w
kierunku obniżenia progu to musimy dbać o pieniądze. W RMG bardzo chętnie
wydajemy i dzielimy pieniądze a mało patrzymy na dochody. Nic się nie stanie
jeśli wrócimy do tego tematu za miesiąc i będę głosował za obniżeniem progu
jeśli uregulujemy sprawę diet.
radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Radny Lisicki.
Niech pan nie rzuca haseł, że to rujnuje jeśli nie pokaże pan tego na słupkach i
nie będzie pan miał na to papierów. Ja też mógłbym podać kilka pozycji w
budżecie, które rujnują. Rzucaj liczbami i wtedy będziemy dyskutować a twoja
wypowiedz będzie wiarygodna.
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radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Panie Przewodniczący,
Szanowni Radni.
Tak się złożyło, że ja wyszedłem z rady dzielnicy i uważam, że te rady są
potrzebne ponieważ radni osiedli mają codzienny kontakt z obywatelami.
Opowiadam się za cofnięciem uchwały do komisji aby skompletować wszystkie
uchwały dotyczące jednostek. Pieniądze nie są za pracę tylko za poniesione
koszty. Mam na myśli poważnie traktujące pracę zarząd. Proszę nie traktować
tych pieniędzy jako wynagrodzenie. Jest ważne również ustalenie granic
dzielnic. Nie jest łatwo znaleźć ludzi którzy chcą autentycznie pracować.
W radzie „Strzyża” wystartowało 18 chętnych a pracę zakończyło 6. Stawiam
wniosek o odesłanie do komisji.
radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu dyskutujemy o dwóch różnych rzeczach
mówiąc o tym samym temacie. Próg upoważniający do rozpoczęcia kampanii
nie został zmieniony i wynosi 10%. Próg uznania wyborów za ważne został
zmieniony z 15% na 10%. Gdzie te wybory mogą się odbyć i być skuteczne? W
starych jednostkach. Tu nie ma panie Maćku Lisicki żadnego zagrożenia, ze
tych jednostek będzie więcej. Koszty będą takie jak były. Teraz jest propozycja
omawiana na komisji o obniżenie kosztów. Nie ma niebezpieczeństwa
finansowego. Jeśli obniżymy próg to damy szanse na istnienie tych jednostek.
Nie ma niebezpieczeństwa, że powstaną nowe.
Drogie Panie i Panowie.
Przy tych jednostkach pracowaliśmy już od dawna. Nie ma metody, żeby zebrać
we Wrzeszczu lub Żabiance odpowiedniej liczby podpisów.
Trzeba się zapoznać z materiałami które spływają do rady. Apeluję o
przychylenie się do propozycji 10%.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS
Sądziłem, że będzie to krótka rozmowa ponieważ sprawy są proste i jasne.
Natomiast dyskusja o jednostkach pomocniczych wymaga debaty na ten temat.
Bez materiałów zbieranych przez komisję z całej polski i BRMG to jest zupełnie
inna i trudna praca którą w komisji podejmiemy. Teraz mamy dać tylko zielone
światło dla grup inicjatywnych najniższego szczebla. Apeluję o podjecie
uchwały.
Mówmy szczerze czy jednostki są potrzebne czy nie. Ja uważam, że tak i tak też
uważa większość na tej sali. Stwierdzenia, że nie są potrzebne są poronione.
Odesłać tego projektu do komisji nie można ponieważ to nie komisja wnosi
druk.
Proszę o przegłosowanie druku.
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Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Mogę się zgodzić tylko z jedną rzeczą a mianowicie, że dyskusja powinna być
szybka i krótka. Jednak nie może być taka skoro cały wasz klub zabiera głos i
każdy cztery razy powtarza, że jest za jednostkami. Ja rozumiem, że niedługo są
wybory i trzeba jakoś zdobyć głosy ale dajmy sobie spokój. Nie zgodzę się z
tym, że projektu nie można odesłać do komisji ponieważ jak każdy projekt
można go odesłać. Byłaby to co więcej motywacja dla komisji której
przewodniczący jest już i tak dostatecznie zmotywowany. Nie ma przeszkody,
żeby ta uchwała została podjęta za miesiąc.
Nie jest prawdą, że nie ma żadnych konsekwencji i niebezpieczeństw ponieważ
w kompleksowym opracowaniu może nam się zrobić tych jednostek trzydzieści.
Za kilka miesięcy będziemy mięli kilkanaście wniosków o powstanie jednostek.
Są już grupy inicjatywne. Nie jest prawdą, że wzrost liczebności tych jednostek
nam nie grozi. Właśnie taki wzrost nam grozi i my musimy stworzyć warunki.
Podstawowym warunkiem jest to aby jednostki miały takie granice które
umożliwią im dobrą pracę. W tej chwili mamy jednostkę Chełm – Orunia, która
ma 56 tysięcy mieszkańców. Jest to absurd. Jednostki trzeba prawidłowo
wydzielić. Mamy miesiąc aby się nad tym zastanowić i może zrobić należy małą
debatę na ten temat. Wtedy przyjmiemy kompleksowo uchwały.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Szanowna Rado.
Ta dyskusja pokazuje tylko jedną rzecz. Zmiana nawet małego elementu który
funkcjonuje w większej całości wpływa na tą całość. Mechaniczne obniżenie
progu nie stanowi problemu. Jednak należy to rozpatrywać w szerszym
kontekście funkcjonowania jednostek. Dyskusja ujawniła, że sprawa nie jest
jednoznaczna.
Jak najwłaściwszym jest odesłanie druku do Komisji merytorycznej.
Argumentacja radnego Węgrzyna przedstawiona na komisji za utrzymaniem
15% progu bardziej mi się podobała. Dziwię się, że na sesji pan radny zmienił
zdanie.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Zmieniłem zdanie z tego względu, że byłem za tym aby dać możliwość istnienia
jednostką które istniały. Nic poza tym.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Apeluję do kolegi Aleksandra Żubrysa żeby nie apelował ponieważ na
styczniowej sesji ja i prof. Januszajtis apelowaliśmy żeby nie podnosić uchwały
na 15%. Skończmy z apelami i dopracujmy tą uchwałę.
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Radny – MACIEJ LISICKI
Ja się podpisuję pod tym co pan Sowiński powiedział.
Gdybyśmy dzisiaj powołali wszystkie jednostki pomocnicze jakie są w mieście
to będzie ich 30. Miesięczny koszt utrzymania, na dzień dzisiejszy, wyniesie
tyle ile kosztuje utrzymanie 2 radnych miasta. Zafundujemy sobie 60 nowych
radnych. Wtedy będziemy mięli 94 radny do utrzymania. Takie są realne koszty.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Kto z państwa jest za odesłanie druku nr 141 do komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 19
- 8
- 2
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radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Mam jeszcze jeden komunikat.
Dwóch naszych kolegów, delegatów do Związku Miasta i Gmin Nadwiślańskich
było w Toruniu na walnym zgromadzeniu. Prezesem został pan Tomasz
Sowiński ,a pan Piotr Dzik sekretarzem.
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Zanim przejdziemy do następnego punktu chciałbym przypomnieć o obowiązku
jaki ciąży na radnych.
Otrzymaliście państwo pismo i oświadczenie. Wszyscy radni są zobowiązani do
wypełnienia dostarczonego oświadczenia do dnia 3 marca. Bardzo proszę o nie
przekraczanie tego terminu ponieważ grożą przykre konsekwencje łącznie z
przepadnięciem diety.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska.
Proszę państwa.
Obowiązek ciąży na wszystkich ludziach wydających decyzje. Trafiło to tak
późno ponieważ czekaliśmy na przepisy wykonawcze. Do dzisiaj się one nie
ukazały. Ustawowy obowiązek jest do złożenia ich do 3 marca. Z tego powodu
otrzymaliście państwo także ustawę.
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PUNKT 7
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

radny –ALEKSANDER ŻUBRYS
Chciałbym w tym punkcie wyrazić swój pogląd na temat likwidacji szkoły nr
10. Nie jest to moja osobista sprawa ale czuję się w obowiązku zwrócenia uwagi
na uczniów i nauczycieli. Ja złożyłem w tej sprawie interpelacje do pana
Prezydenta protestując przeciwko trybowi w jakim uczniowie, nauczyciele i
rodzice dowiadują się o zamiarze likwidacji. Prześledziłem jak to następowało i
jestem tym zbulwersowany. KE nie wypowiadała się w tej sprawie. Jeżeli
dyrektorka szkoły jest 25 lutego poinformowana o zamiarze likwidacji a pismo
w tej sprawie jest wysłane 24 to uważam, że jest to skandaliczne postępowanie.
Mięliśmy już przykład szkoły na Przymorzu, którą wybroniliśmy i sądzę, że
teraz wszystko zmierzało do tego aby szkołę która kiedyś szkoliła najlepszych
fachowców zlikwidować. Będę prosił odpowiedzi na interpelacje. Jeśli będzie
taka potrzeba to sam stanę tutaj z uczniami i nauczycielami i naprawdę będę tej
szkoły bronił. Jest to szkoła wpisana w program UE, mająca duże sukcesy na
skalę ogólnopolską. Nagle ktoś z dnia na dzień mówi likwidujemy szkołę.
Protestuję przeciwko takiemu działaniu.
radny –RYSZARD OLSZEWSKI
Nie przypuszczałem, że w tym tonie będzie wypowiedz radnego Żubrysa.
Przyłączam się do niej. Cyryl jest znany ale metody dochodzenia do pewnych
celów są niewłaściwe i nieprawidłowe. Należałoby żebyśmy jako RM
zastanowili się nad pewnymi obszarami działalności. To jest po prostu
niedopuszczalne. Również będę się czynnie włączał do obrony szkoły.
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PUNKT 8
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Zamykam dzisiejsze obrady sesji. Przypominam, że jutro wyjeżdżamy na
szkolenie do Chłapowa. Prosimy o punktualne przybycie.
Obrady zakończono o godzinie 16.30.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Protokołowała:

Agnieszka Staniszewska
Protokół sporządzono 25.03.2003 r.

72

