PROTOKÓŁ NR XIV/2003
z XIV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 30 października 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 32 radnych.
Nieobecny radny:
- Czesław Nowak,
- Grzegorz Strzelczyk.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Przewodniczący Rady Miasta BOGDAN OLESZEK otworzył i
przewodniczył obradom sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wpłynął wniosek klubu PiS i PO o zdjęcie projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XIII/429/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września
2003 roku w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod nazwą TBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(druk nr 472) – podpunkt 22 w punkcie 5.
Wpłynął wniosek klubu PiS o zdjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr V/100/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie
powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych
(druk 456) – podpunkt 19 w punkcie 5.
Wpłynął wniosek Prezydenta miasta o zdjęcie projektu uchwały w sprawie
czasu otwarcia placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
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zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (druk 481) – podpunkt 28 w
punkcie 5.
Wpłynęła autopoprawka prezydenta do projektów uchwał:
- druk nr 470 – ppkt 2 w punkcie 5,
- druk nr 464 – ppkt 17 w punkcie 5.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
Wniosek radnych, których reprezentuję nie miał na celu zatrzymanie procesu
normowania spraw mieszkaniowych w mieście. Celem naszym było
zabezpieczenie praw mieszkańców budynków umieszczonych w uchwale. W
pierwotnym zapisie, w ramach eksperymentu przekazano do GTBS – u 5
budynków. Dokonano tego bez konsultacji mieszkańców próbując w procesie
dochodzenia prawdy nawet ich zastraszać. Dla nas niezrozumiałym jest sposób
procedowania i zgłaszania uchwały przez dwa kluby, których członkowie
zgłaszali wcześniej wyraźnie zastrzeżenia. Chciałem przypomnieć, że KPGiM
przedstawiła swoje negatywne stanowisko co do uchwały i pozytywne co do
wnioskowania o uchylenie. Nie może być tak, że grupa mieszkańców bez
konsultacji jest przekazywana wraz z mieszkańcami do GTBS – u. Na to nie
możemy wyrażać zgody. Musimy zabezpieczyć tym ludziom możliwość
wyrażenia woli. To nie jest proces zatrzymywania działań związanych z
realizacja polityki mieszkaniowej, wręcz przeciwnie tą uchwałą chcemy zrobić
zabezpieczenie mieszkańcom. Prezydent deklarował, że do 4 grudnia nic nie
uczyni. To nie jest tak, ponieważ tych ludzi już przymuszono do wyrażenia w
ciągu 30 dni chęci wykupu tych mieszkań. Proces przygotowawczy jest
wielomiesięczny. Uchwała już zaczęła funkcjonować. Przykładem na to jest
proces windykacji zaległości od tych ludzi. Jeżeli nie zapłacą, mają być
eksmitowani. Zwracam się z prośbą o zdjęcie i pochylenie czoła nad tymi
ludźmi. Jeżeli będzie wola klubów aby to wprowadzić będę miał możliwość
merytorycznego przedstawienia spraw związanych z tą uchwałą. Nie tylko w
zakresie społecznym ale merytorycznym i legislacyjnym.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja bardzo przepraszam panią radną. Jesteśmy w punkcie formalnym. Wejdzie
pod obrady lub nie. Proszę nie robić bałaganu. Wiem, że pani chce się w tej
chwili popisywać. Wszystko rozumiem. Wnioskodawcy zgłosili swój projekt,
będzie jeden głos przeciw i będziemy głosować. Jeśli to zostanie to wszyscy
będą mogli się wypowiedzieć.
Radny – MACIEJ LISICKI
W imieniu klubów PiS i PO wnosimy o zdjęcie tego druku. Jego procedowanie
w dniu dzisiejszym jest przedwczesne. Prezydent zdeklarował, że do 4 grudnia
przedstawi szczegółową analizę tej uchwały z wnioskami mieszkańców o
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wykup lokali. Uważamy, że w świetle tych faktów procedowanie byłoby
przedwczesne. Prosimy o zdjęcie projektu.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
Mój wniosek dotyczył uchylenia a nie zdjęcia.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Miesiąc temu uchwała została podjęta. To jest prawo miejscowe i obowiązuje.
Jak się ma oświadczenie prezydenta do prawa miejscowego? Oświadczenie to
nie jest prawo miejscowe. Proszę o wypowiedz pana mecenasa. Niech on się do
tego odniesie. To jest niepoważne, że oświadczenie prezydenta jest równe z
aktem prawnym. Uważam, że cała ta gra jest kompromitacją. Albo klub PO i
PiS przygotuje projekt i uwzględni potrzeby mieszkańców albo odnieśmy się do
stanu faktycznego.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Będziemy głosować nad wnioskiem klubu PiS i PO o zdjęcie projektu , druk nr
472. Chce pani przerwę? Tak? Ile pani potrzebuje przerwy?
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Pięć minut.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
W imieniu Klubu LPR pragnę złożyć oświadczenie. Oto dzisiaj po raz pierwszy
mamy nowy precedens pt. pan prezydent ogłasza, że stanowi nowe prawo
miejscowe ponieważ miesiąc temu została podjęta uchwała, jest ważna,
wojewoda jej nie uchylił i ma moc prawną. Jeśli mamy poważnie się traktować
to pan prezydent powinien nam zaproponować nowy projekt uchylający
uchwałę z przed miesiąca. Wtedy mogliśmy poważnie podjąć dyskusję na temat
tego jak odnieść się do zaistniałej sytuacji. Ta propozycja jest niepoważna,i
jednocześnie zabrania się grupie do naprawienia szkód wobec mieszkańców
Wrzeszcza.
Radny – MACIEJ LISICKI
Apeluję do pani radnej o uważne czytanie uchwały a nie przekazywanie
informacji niezgodnych z prawdą. Ta uchwała upoważnia do działań ale nie
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zobowiązuje. Prezydent na podstawie tej uchwały może ale nie musi ją
wykonać. Nie musi, to jest tylko wola. Jeśli prezydent uzna, że nie chce tych
kamienic wprowadzić do GTBS – u to nie musi tego robić. Na tym polega ta
uchwała. Niech pani ją dokładnie przeczyta. Prezydent oświadczył, że na razie
wstrzymuje się z wykonaniem upoważnień wynikających z uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za zdjęciem druku nr 472?
za
przeciw
wstrzymało się

-20
-11
-0

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

Radna – DANUTA PUTRYCZ
Chcę zdjąć druk nr 454 celem odesłania do KSSiOZ z uwagi na fakt.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jak będziemy w tym punkcie to rozumiem....
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Nie było jeszcze przegłosowanego porządku obrad.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W przypadku zdejmowania też obowiązuje regulamin. Jest termin zdejmowania.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Dobrze zgłoszę to w trakcie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Chyba, że zaapeluje pani do wnioskodawców o zdjęcie. Prezydent może to
zdjąć. Rozumiem, że pani apeluje.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Rozmawiałam z prezydentem i nie wyraził chęci. Rozmawiałam też z
przewodniczącą KSSiOZ i z tych czy innych względów powinna ona być na
komisji ale nie była. Myślę, że dobrze byłoby aby w tej sprawie zabrał głos pan
prezydent.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Prezydent podtrzymuje to co powiedział. Proszę zawnioskować w tym punkcie.
Kto z państwa jest za zaproponowanym porządkiem obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

-17
-7
-30

RADA MIASTA 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.

Uchwały w sprawie :
1)

ustanowienia roku
(druk nr 453)

2005

Rokiem

Politechniki

Gdańskiej

2)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
rok 2003 (druk nr 470)

3)

zmiany uchwały Nr X/245/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej (druk nr 483)

4)

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie
ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku
(druk nr 476),
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5)

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w
rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku
(druk nr 477),

6)

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ul.Piastowskiej
w mieście Gdańsku (druk nr 465),

7)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelitkowo rejon ul.Piastowskiej w mieście Gdańsku (druk nr 466),

8)

rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna, rejon ulicy Dywizji
Wołyńskiej w mieście Gdańsku (druk nr 467),

9)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Orunia Górna - rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej w mieście Gdańsku
(druk nr 468),

10)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Łódzkiej w mieście Gdańsku
(druk nr 459),

11)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łostowice Południowe – rejon ulic Niepołomickiej i Nowej
Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk nr 460),

12)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Łostowice Zachód w mieście Gdańsku (druk nr 461),

13)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Siedlce w rejonie ulic Malczewskiego, Stoczniowców –
obecnie Gen.Grota Roweckiego, Armii Krajowej w mieście Gdańsku
(druk nr 462),

14)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieście rejon ulicy Zawodników w mieście Gdańsku
(druk nr 463),

15)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieście rejon ulic Chłodnej i Sadowej w mieście Gdańsku
(druk nr 464),
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16)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Olszynka, ul.Zawodzie,
działka nr 163 (druk nr 455),

17)

ustanowienia Okolicznościowego Medalu Gdańskiego z okazji 550
rocznicy powrotu Gdańska i Pomorza do Rzeczypospolitej
(druk nr 475),

18)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku (druk nr 469),

19)

przyjęcia regulaminu przeciwdziałania samowolnym zajęciom
wolnych lokali wchodzących w skład zasobu gminy (druk nr 454)

20)

zatwierdzenia treści Porozumienia Międzygminnego pomiędzy
Gminą Miastem Gdańsk i Gminą Pruszcz Gdański w sprawie
partycypacji w kosztach remontu mostu na rzece Czarna Łacha w
miejscowości Krępiec, zlokalizowanego na granicy dwóch gmin:
Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Miasta Gdańska (druk nr 473),

21)

zatwierdzenia treści Porozumienia Międzygminnego pomiędzy
Gminą Miastem Gdańsk i Gminą Przodkowo w sprawie partycypacji
w kosztach modernizacji oczyszczalni ścieków w Przodkowie
(druk nr 480),

22)

ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do
1 m2 powierzchni terenów gminnych sprzątanych przez Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy w
Gdańsku na 2003 rok (druk nr 474),

23)

zmiany uchwały Nr X/255/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr
XII/399/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku
(druk 479),

24)

wyboru ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w
Gdańsku (druk nr 471).
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6.
7.

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG – odczytał
komunikaty.
Komunikaty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Chciałam zwołać posiedzenie KSSiOZ. W porządku umieszczony jest druk
497, który nie był procedowany na komisji. Chciałabym aby członkowie komisji
mięli możliwość zapoznania się z tym drukiem.

DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska – oczytała
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
16.10.2003 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Skarbu Państwa pismo.
Odczytam je teraz.
Na podstawie pełnomocnictwa Ministra Skarbu oraz zgodnie z zapisem nr 8
umowy z 13.12.2001 zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu a miastem Gdańsk
dotyczącym oceny prawidłowości wykorzystania przyznanej kwoty ze środków
funduszu prywatyzacji oraz w oparciu o pozytywną opinię Biura ds. usuwania
Skutków Powodzi z dnia 14.11.2002 uprzejmie informuję, że przyznana kwota
na usuwanie skutków powodzi została wykorzystana w sposób prawidłowy,
zgodnie z przeznaczeniem. Tym samym stwierdzono, że przeznaczenie które
otrzymaliśmy od rządu zostały prawidłowo wydane.
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SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Prezydent Adamowicz nie może teraz być na sali i przedłożyć zapowiadanego
oświadczenia, dlatego ja zobowiązałem się, że je odczytam.

SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska – odczytał
oświadczenie Prezydenta Pawła Adamowicza.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PUNKT 3
OŚWIADZENIA KLUBOWE
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado.
Na wstępie trochę ironicznie. Gdyby ilość przecinanych ostatnio wstęg i
uroczystości z okazji oddania mniejszych czy większych zadań mierzyć rozwój
gospodarczy Gdańska to bez wątpienia wydawać by się mogło, że nasze miasto
znalazło się w szczytowej fazie rozkwitu cyklu koniunkturalnego. Mnogość tych
uroczystości bije na łeb na szyję najlepsze czasy epoki gierkowskiej, niestety są
to głównie zadania nie decydujące znacząco o obliczu naszego miasta, choć
musimy przyznać – zgrabnie organizowane i dobrze sprzedawane medialnie.
Niestety bezrobocie od tego nie spada a i zadłużenie miasta nie maleje, radni za
to maja za dylemat pracować czy uczestniczyć.
Nie ma pana prezydenta ale do niego kieruję te słowa ponieważ minął rok
kadencji. Stoimy w przededniu ważnych decyzji. WPI, budżet na 2004,
podwyżka cen wody i ścieków, ostateczna sprzedaż GPEC – to przed nami. A za
nami rok nowej kadencji. Ten rok zdaniem naszego klubu nie był dobry. Nie ma
nowych inwestycji w nowoczesny przemysł, utrzymuje się wysokie bezrobocie
rzędu 12.5 – 13%. Niebezpiecznie zbliżamy do dopuszczalnego 60% zadłużenia
miasta mierzonego w stosunku do dochodów. Nie udał się budżet 2003 r., w
którym błędnie założono dochody ze sprzedaży GPEC, trzeba zaciągać nowe
kredyty. Gdyby nie manewr prezydenta a cedujący zadłużenie miasta wobec
wspólnot na GZNK a następnie sprzedaż tego długu austriackim bankom pod
gwarancje miasta, zadłużenie już przekroczyłoby dopuszczalną granicę 60% i
musiałby być wdrożony proces zarządu komisarycznego. Mamy nadzieję, że
ten nowatorski zabieg zgrabnie określany jako inżynieria finansowa jest zgodny
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z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Jako klub
wnieśliśmy o zbadanie tej sprawy przez RIO, bowiem mamy w pamięci nie
inżynierię ale ekwilibrystykę finansową uprawianą przez były Zarząd Grupy
Stoczni Gdynia – i wiemy jak to się skończyło. Oby nasze rozwiązanie było
zgodne z prawem. Tego życzymy sobie i wszystkim. Dodajmy też, że coraz
częściej nowelizujemy budżet co w wielokrotnie w przeszłości krytykowaliśmy.
Tak również dzisiejsza zmiana budżetu budzi nasze obawy.
Piętą achillesową gospodarki komunalnej jest mieszkalnictwo. Dobrze, że
wreszcie zajmiemy się tym problemem kompleksowo – to oświadczył pan
prezydent dzisiaj RMG.
Pan prezydent przy 100% własności gminy miał prawo zaproponować RMG
przekazanie TBS – owi tych czterech budynków. Miał takie prawo ale nie miał
prawa podmiotowo i instrumentalnie potraktować mieszkańców. W
oświadczeniu pan prezydent tłumaczy dlatego tak postąpił. Również wskazuje,
że niewłaściwe jest uchylenie uchwały. Nas to zaskakuje. To tak jakby zaocznie
wiedział, że tak się stanie. Boli nas to, że w tak ważnej sprawie prezydent jest
nieobecny i nie możemy do niego kierować uwag. Cytat z tego oświadczenia
brzmi: „pragnę podziękować wysokiej radzie za zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały zmierzającego do uchylenia uchwały z 25 września”. Myślę,
że takie zaoczne sterowanie i kierowanie nie jest właściwa formą w tak ważnym
momencie. Mamy nadzieję, że ta rewizja będzie zmierzała do polubownego a
nie przedmiotowego potraktowania mieszkańców ale pozostaje niesmak i gorycz
szczególnie tych bezpośrednio dotkniętych sprawą.
Prezydent zapowiada, że wyjaśni kryteria doboru tych budynków. To jest istotne
i ważne.
Kolejna sprawa to budowa mieszkań komunalnych i socjalnych. Niedawno
miałem przyjemność rozmowy z prezydentem i ma on pomysł na realizacje tego
programu – najwyższy czas, wielokrotnie o tym mówiliśmy.
Muszę tez stwierdzić, że bilet elektroniczny to już jest przysłowiowa sprawa w
Gdańsku. Tego nie zrealizowano. Nie kieruje nami zła wola czy gra polityczna,
medialna. Nam chodzi o mieszkańców Gdańska. Uważamy, że niektóre
działania podjęte przez prezydenta są właściwe, lub są krokiem we właściwym
kierunku. Mówimy o:
- inwentaryzacji lokali komunalnych, która ma prowadzić do ujawnienia
pustostanów,
- przegląd sieci szkół gdańskich,
- przygotowanie projektu WP.
Tu musze przedstawić swoją refleksje. Piszemy o nowatorskim rozwiązaniu a
było one już wykorzystane pod koniec lat 80 – tych w układzie planu rocznego,
2 – letniego, 5 – cio letniego, 10 – cio letniego. Mówię to z autopsji jako były
przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. Chwalmy się
jeśli powracamy do dobrych wzorów.

10

Bardzo ważna jest też sprawa realizacja zadań przeciwpowodziowych. Z
uznaniem podchodzimy do realizacji tego programu. Program ścieżek
rowerowych czy oddany do użytku komisariat – to są ważne zadania i jako
konstruktywna opozycja widzimy to. Zadania te wymagają zakończenia i
życzmy sobie powodzenia w tej sprawie.
Liczymy, że kolejne 3 lata kadencji będą lepsze. Szczególnie ważne będzie
przygotowanie absorpcji finansowej funduszy unijnych. Pierwszoplanowe
zadania w tym zakresie to inwestycje drogowe. Ważny jest nasz lobbing
zarówno na poziomie UW, RKS – u, Ministerstwa Infrastruktury. Niektóre
decyzje zapadają już teraz – walczymy wspólnie o A- 1, ale również o
wprowadzenie do zestawienia zadań wspomaganych z Unii – wiaduktu Błędnik
i ul. Marynarki Polskiej. W ostatni poniedziałek odbyliśmy rozmowę z
wojewodą, który obiecał bezpośrednie zaangażowanie w ul. Marynarki Polskiej.
Na zakończenie 3 sprawy. Pierwsza niezbyt zrozumiała. Jeszcze niedawno
Komisja ds. Jarmarku Dominikańskiego debatowała jak przedłużyć
funkcjonowanie placówek handlowych, jak zerwać okowy administracyjnych
nakazów godzin handlu – aby ożywić Główne i Stare Miasto, i inne regiony.
Natomiast projekt uchwały, na szczęście zdjęty z porządku, który wprowadza
nowe ograniczenia, preferując za to stację paliw budzi zdziwienie. Oczywiście
my również popieramy Grupę Lotos – ale żeby aż tak. Dodajmy, że zamiar ten
to prosta droga do zwiększenia zagrożeń bezpieczeństwa na stacjach.
Przypomnę, że od 1 maja 2004 roku wchodzimy do UE gdzie obowiązuje
bardzo liberalne prawo w zakresie wolności handlu i będzie pewnie trzeba
uchylić uchwałę.
Wiemy dobrze do czego prowadziła prohibicja, wprost do pokątnej, nielegalnej
sprzedaży. Nie jest to chyba sposób pana prezydenta na rozwiązanie bezrobocia.
Druga sprawa dotyczy obchodów Święta Niepodległości. Jest to sprawa
dyskusyjna. Moim zdaniem jest to święto patriotyczne w odczuciu większości
Polaków należy obchodzić je w nastroju podniosłym, skupieniu ale też ze
spokojną radością i nadzieją na lepszą przyszłość. Oddanie czci sztandarom i
szacunku kombatantom a także poległym niezmiernie wiążą się z tym świętem.
Nie wyobrażamy sobie połączenia uroczystości składania wieńców pod
pomnikiem marszałka Piłsudskiego i Króla Jana III Sobieskiego z przemarszem
szalikowców i – przepraszam kolegę Zdanowicz – harlejowców. Jeśli
wprowadźmy już taką amerykańszczyznę to ja mam wielkie wątpliwości. To tak
jakby dyniowaty hallowin wprowadzać na nasze cmentarze – to jest mój
osobisty pogląd. Osobiście się z tym nie zgadzam.
Ostatnia sprawa to wczorajsza podniosła uroczystość podnosząca prestiż
naszego miasta – nagroda Brosta z udziałem prezydenta.
Polska w XX wieku dwa razy odzyskała niepodległość- w 1918 i 1945 r. W
1989 r nastąpiły wielki przemiany, wielka demokratyzacja – z czego się
wszyscy cieszymy – ale nie było to naszym zdaniem odzyskanie niepodległości.
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Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Część oświadczenia już złożyłam. Dopełnię teraz tylko o sprawy, które nas bolą.
Mój przedmówca mówił o wielu ważnych sprawach. Ja chcę powiedzieć jeszcze
o tym co niepokoi mieszkańców Gdańska i WE. Najnowszy kwiatek to
rozporządzenie pana wiceprezydenta Nocnego, w którym dyrektorzy szkół
otrzymali nakaz redukcji jednego stanowiska pracy. Oczywiście tam gdzie takie
możliwości są należy robić takie działania. Natomiast szkoła rządzi się innymi
prawami. Jest rok szkolny a organizacja roku jest zatwierdzana na dzień 1
września. I teraz kiedy szkoła jest w trakcie, w pełnej organizacji daje się takie
rozporządzenie.
Państwo dobrze wiedzą, że oświata w Gdańsku wymaga rekonstrukcji. O tym
mówiłam wielokrotnie. Przed naborem do szkół ponad gimnazjalnych mówiłam
aby nie tworzyć nowych szkół bo mamy nadmiar. Pokazał to nabór. Problem
polega na tym, że służby powinny uszczelniać te zagadnienia a nie w trakcie
roku szkolnego kazać zwalniać sprzątaczki, palaczy.
Jak to jest realizowane. Dyrektor zwołuje 4-5 pracowników i mówi tak: proszę
państwa kto jest jedynym żywicielem rodziny – tego nie zwalniam. W taki
dramatyczny sposób to się odbywa. Polecam artykuł z Dziennika Bałtyckiego z
28 października gdzie wypowiadają się dyrektorzy. To jest bulwersujące. KE nie
została o tym wcześniej powiadomiona. Pokazuje to na kolejną formę arogancji
urzędniczej.
Ludziom, którzy zarabiają grosze proponuje się obcięcie etatu. Jako kuriozum
bardzo dobrze koresponduje druk 478 w sprawie przyznania dodatku
specjalnego dla prezydenta. Koledzy z PO wnioskują o przyznanie dodatku w
wysokości 4 457 zł. Oczywiście istnieje możliwość prawna – ja nie neguje. Czy
w tej sytuacji i kondycji miasta jest to zasadne? Pozostawiam ta odpowiedz bez
komentarza i do rozstrzygnięcia w sumieniu.
Trzeci problem to WPI. Lektura tego planu jest imponująca. Będziemy o tym
dyskutować ale kondycja naszego miasta jest bardzo zła. Inwestycje będą
spadały, środki własne są coraz mniejsze. To pokazuje, że budżet źle się ma i w
jakim kierunku zmierzamy, jaka traktujemy mieszkańców miasta. Proszę o
rozważenie tego w jaki sposób działa RMG i radni.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
My Polacy po 100 latach zaborów i 50 – ciu latach trwania komunizmu jesteśmy
przeczuleni na odbieranie nam swobód obywatelskich ale słuchając słów moich
poprzedników nasunęła mi się myśl. Panie Żubrys po 1989 r. Polska odzyskała
pełna suwerenność i niema tu nikt wątpliwości oprócz niektórych osób na tej
sali. Mam taka refleksję, tak naprawdę młodzież siedząca na galerii zmusiła
mnie do zabrania głosu. Nie mylmy swobód obywatelskich z pewnym
racjonalnym uporządkowaniem spraw związanych np. z funkcjonowaniem
sklepów monopolowych. Ja również po przeczytani projektu, w pierwszym
odruchu pomyślałem sobie – powrót do PRL – u, ale po głębszym
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zastanowieniu apeluję. Nim zaczniemy negować nowe pomysły, głęboko
zastanówmy się i zróbmy analizę a później podejmijmy rzeczową i racjonalna
polemikę. Nie bądźmy zamknięci na nowe propozycje.
Pani radna LPR zauważyła, że kondycja naszego miasta jest zła ale z drugiej
strony niestety nie da się utrzymywać nieracjonalnych kosztów i znajdować
pieniędzy na inwestycje. To są przeciwstawne postulaty i musimy się w końcu
zdecydować. Jestem głęboko przekonany, że naszym podstawowym zadaniem
przy zarządzaniu zasobami Gdańska jest utrzymanie struktury kosztów na takim
poziomie, który powoduje dobre spełnianie zadań.
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Ja chciałem odpowiedzieć panu Żubrysowi aby nie utożsamiał mnie ze
wszystkimi motocyklami, które jeżdżą po Gdańsku. Ja odpowiadam za swoją
grupę ale zaręczam, że są to bardzo poważni ludzie, którzy zdają sobie powagę
ze Święta Niepodległości. Jeśli ktoś tam będzie to proszę nie przypisywać tego
mojej grupie. Jeśli pojawiają się oni na festynach to zawsze na zaproszenie aby
urozmaicić imprezę.

PUNKT 4
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA
Interpelacje radnych wraz z odpowiedziami stanowią załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.
Zapytania radnych wraz z odpowiedziami stanowią załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Radny – WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Złożyłem interpelacje nr 76/2003. W całym wydruku jest odpowiedz ale
osobiście jej nie dostałem. To było kierowane do prezydenta.
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SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Ja podpisywałem odpowiedzi na interpelacje. Być może w natłoku spraw gdzieś
to zostało pominięte. Natychmiast to sprawdzę i spowoduję, że otrzyma pan
odpowiedz. Zaraz to sprawdzę. Ona jest udzielona. Jeśli to nie dotarło to jest to
wynik przeoczenia.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Sprawdzał pan skrytkę? To powinno być. Bardzo proszę o sprawdzenie.
Radny – WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Oczywiście, że sprawdzam swoją skrytkę kilka razy dziennie i tego nie
znalazłem. Ponieważ dotyczy to rodziny pana prezydenta to można różnie
manipulować.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK - BARTOSZEWICZ
Ja już kilkakrotnie składałam interpelację w sprawie budowy świateł na
skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego i Wileńskiej. Oczywiście otrzymuję
kurtuazyjną odpowiedz. Zostałam też pouczona, że to nie tylko kwestia świateł.
Ja sobie zdaje sprawę, że potrzebne tam są rozjazdy. To jest zapytanie nr
72/2003.
Chciałam zwrócić uwagę, że odpowiedz pana Lewny nie do końca jest
prawdziwa. W WPI nie znalazłam tego wniosku, a podano mi, że został on
wpisany.
Niewątpliwie to skrzyżowanie staje się niebezpiecznie. Rozmawiałam już z
komendantem policji z Wrzeszcza. Wykaz stłuczek i wypadków lawinowo tam
narasta. Jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie dlatego postanowiłam
ponowić mój wniosek.
Pragnę podziękować za dużą troskę ze strony pana prezydenta, ponieważ moje
prośby o zmianę nawierzchni i krawężników są realizowane. Jeżdżę po Gdańsku
i widzę, że moje wnioski zostały zrealizowane.
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Otrzymała pani odpowiedz o naszych możliwościach. Projekt został zgłoszony
do WPI ale przy bilansowaniu nie zmieścił się. Został w związku z tym
umieszczony na liście rezerwowej. W miarę możliwości projekt będzie
rozpatrywany.
Radna – ZOFIA GOSZ
Już na poprzedniej sesji moje zapytania były wpisane z terminem odpowiedzi na
4.10. Dotyczy to pozycji 108, chodziło o informacje z zakresu gimnastyki
korekcyjnej. Tu jest napisane „prolongata odpowiedzi do 27.10.”. Wczoraj
wieczorem odbierałam korespondencję ze skrytki i nie było, dzisiaj nie
sprawdzałam. Nie wiem dlaczego ostatnio prawie zawsze mam prośbę o
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miesięczne przedłużenie. Czyżby służby dopiero zbierały dane i w ogóle nie
orientowały się w sprawach miejskich. Z tego wynika, że muszą mieć 2
miesiące na prostą odpowiedz. Nie mam odpowiedzi a termin miną. Dzisiaj
mamy 30.10.
W pozycji 109 otrzymałam odpowiedz, tylko nigdy nie na proste pytanie.
Otrzymuję tylko opisywanie historii na 2 –3 strony – może pani Gosz się zagubi.
Wiem, że sprawę o którą interpeluję już naprawiono ale nikt nie chce się
przyznać do błędu. Pytałam pana Lewny czy to jest prawda, że wspólnoty
płaciły dotychczas za ciepło po 2 zł. a pozostali po 3,70? To jest proste pytanie.
Trzeba odpowiedzieć tak lub nie. W tej chwili wiem, że naprawiono błąd ale nie
chce mi się odpowiedzieć jakie były skutki dla miasta. Nikt mi nie chce tego
wyjaśnić, a już wszyscy płacą 4,20 – czyli wyrównano. Nie wiem dlaczego jak
ktoś popełnia błędy i to poprzednia ekipa, to ta następna ją kryje. Jaki ma w tym
interes?
Jeszcze do pana Lewny mam pytanie dotyczące 101. Pytałam wyraźnie: „ile
wynosi koszt eksmisji jednego człowieka, jednej rodziny”? Odpowiedziano to
co chciano, że 80 zł., drobiazgi wpisano. Natomiast koszty komornicze są
każdorazowo określane. Nigdy się nie odpowiada na pytanie. Po co są więc
radni skoro nie odpowiada się na pytania? Przecież wiecie jakie są koszty jednej
albo drugiej rodziny, żeby przykładowo podać. Odpowiedzi nie ma. Moje
zapytania i interpelacje powtarzam po trzy razy i czasem za trzecim razem
dostaję dobrą odpowiedz. Nie wiem co się dzieje w tej władzy. Albo nie ma
wiedzy albo jest tak arogancka, że radny dla nich to piórko na podłodze, które
można przesunąć. To tyle do pana Lewny.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Może poprosimy aby pan Nocny pani odpowiedział.
WALDEMAR NOCNY – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Chciałbym pani powiedzieć, że taka informacja została przygotowana.
Osobiście ją przygotowałem. Prosiłem aby nie było spóźnień. Jeszcze dzisiaj
prosiłem aby to sprawdzić. Pełna informacja do pani została przesłana. Być
może nie dotarła jeszcze do pani ale w terminie została podpisana i przesłana.
Sprawdzę to jeszcze osobiście.
Radna – ZOFIA GOSZ
Zapytałam o bardzo ważny temat. My się martwimy o dochody budżetu, wiem
o tym z gazety prawniczej. Czy miasto wystąpiło o zwrot wszystkich ulg i
wszystkich pieniędzy płynących z ulg, które dało. Budżet państwa nakłada np.
ulgę w podatku jakimś. Teraz to ja już w ogóle nie wiem o co chodzi ponieważ
ja otrzymałam odpowiedz taką jakby osoba, która to czyta nie wiedziała o co
chodzi. Mówi się o podatkach i opłatach ustawowych a w treści odpowiedzi
mówi się o podatkach lokalnych. Ja odpowiedz otrzymałam całkiem inną.
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Przecież mamy prawo dostać zwroty z rządu czyli poprzez RIO. Równowartość
wszystkich ulg, które zarządzają organy powyżej gminy. Odpowiedz jest, że nie
ma takich podatków. A ja odpowiedz dostałam inną. Nie wiem kto wpisywał tą
treść a kto udzielał mi odpowiedzi. W ogóle nie rozumiem co tutaj się dzieje.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Skarbnik weźmie stenogram i udzieli pani odpowiedzi. Będzie ona rzeczowa i
konkretna. Myślę, że będzie to rzetelne.
Padło zapytanie pana Głogowskiego dotyczące wyjazdu do Hiszpanii. Pan radny
Kamiński prosił abym to odczytał.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG- odczytał
pismo pana radnego Wiesława Kamińskiego.
Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
UCHWAŁYW SPRAWIE
1.USTANOWIENIA

ROKU
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.
(DRUK NR453)

2005

ROKIEM

RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Na wniosek rektora PG, prezydent przedkłada uchwałę w sprawie ustanowienia
2005 roku, rokiem PG.
Związane jest to z historią tej uczelni. Rok akademicki w Gdańsku odbył się 6
października 1904 r. Czyli możemy mówić, że w przyszłym roku będziemy
obchodzić 100 – lecie powstania pierwszej uczelni wyższej w mieście Gdańsku.
Natomiast 24 maja 1945 r. rozpoczęła działalność PG. Te dwie daty splatają
historię PG.
Nie będę przedłużał. Myślę, że pan rektor lepiej przedstawi to uzasadnienie.
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Prof. dr hab. inż. JANUSZ RACHOŃ – Rektor Politechniki Gdańskiej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym podziękować za zaproszenie. Nie wiem czy to tez nei jest
historyczna chwila. Nie wiem czy kiedykolwiek rektor PG występował na tej
sali i czy była kiedykolwiek taka uchwała.
Proszę Państwa.
Przełom XIX i XX w to pasjonująca historia rozwoju uniwersytetów
technicznych. W owym czasie w Europie najnowocześniejsze państwo jakim
były Prusy miało zadecydować gdzie zlokalizować bardzo nowoczesny
uniwersytet techniczny. Wiele miast konkurowało o ten uniwersytet. Największe
boje toczyły się miedzy Wrocławiem i Gdańskiem. Pod koniec XIX w cesarz
Wilhelm II podjął autoratywną decyzję, że Politechnika będzie lokalizowana w
Gdańsku. Była to decyzja polityczna.
Zbudowano piękny campus nawiązujący architekturą do Gdańska. W 1904 r.
odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Od początku na uczelni
studiowali Polacy. Było ich szczególnie dużo po I wojnie światowej. Polscy
studenci mięli swoje organizacje.
Po I wojnie światowej był dylemat komy przyznać tą uczelnię. Liga Narodów
podjęła decyzję, że właścicielem będzie Wolne Miasto Gdańsk przy nikłym
zainteresowaniu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. PMSZ miało
ważniejsze problemy niż PG. Liga Narodów zdecydowała, że językiem
wykładowym będzie j. niemiecki. Wolne Miasto Gdańsk nie było wyspą
szczęśliwości i oazą tolerancji. Polscy studenci mięli też swoje kluby.
II wojna światowa dla studentów zaczęła się w lutym kiedy to zostali
bezprawnie usunięci z uczelni. Wojna dokonała wielu zniszczeń. Pierwszy
wykład w j. polskim odbył się w 1945 r.
Dzisiaj PG jest ogromna. Ma zrewitalizowany gmach główny. Studiuje tam
dziennie 18 000 osób, jest to 10 wydziałów i ok. 20 kierunków. PG cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Studenci to nasz chluba. Na liście rankingowej
PG znalazła się na czwartym miejscu wśród wszystkich uczelnie w Polsce i na
pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych.
Potencjał PG to 102 profesorów tytularnych, 134 prof. PG, 544 adiunktów. Dwa
wydziały posiadają najwyższą kategorię komitetów badań naukowych.
Odnotowujemy bardzo dynamiczny rozwój kadry naukowej. W 2001 aż 12 osób
uzyskało tytuł profesora. Największym dobrem jest biblioteka zawierająca
ok. 400 000 woluminów. Dzisiaj biblioteka to bazy danych, dostęp do
czasopism.
Historycznie zawsze się tak układało, iż 2/3 środków wydawanych na badania
naukowe to badania stosowane i prace rozwojowe. Tak było od początku.
Konstrukcja pierwszego samochodu ciężarowego to dzieło profesora PG itp.
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Ostatnie osiągnięcia to elektroniczna proteza mowy. Dzisiaj grupa pracuje nad
miniaturyzacją tego aparatu.
Na stronie domowej PG mamy internetowy portal medyczny. Możemy
przebadać słuch, wzrok i mowę. Te inowacje zostały nagrodzone na wystawach
i targach. PG prowadzi szerokie współpracę z zagranicą, uczestniczymy w
programach.
PG jest jednostką wiodącą w zakresie opracowania strategii inowacji dla
województwa. Chcemy ściśle współpracować ze środowiskiem gospodarczym.
Uważamy, że nie możemy liczyć na to, ze nagle pojawi się inwestor i zapewni
10 000 miejsc pracy. Nasz przyszłość związana jest z małymi i średnimi
firmami.
Senat PG podjął uchwałę ogłaszając rok 2004 – 2005 rokiem jubileuszowym. W
roku tym świętujemy 100 lat PG pisanej z małej litery i 60 lat PG. Uważamy, że
jest to święto nie tylko uczelni ale tez miasta i regionu.
Senat PG zwrócił się do prezydenta Kwaśniewskiego o objecie patronatu nad
tym rokiem. Prezydent objął patronat. Powstał pomysł aby 6 października odbył
się zlot prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Pomysł zaczyna się
realizować. Pan Adamowicz zaprosił prezydenta Niemiec.
Cały czas rewitalizujemy budynek PG. Chcemy przykryć szklanym dachem
dziedzińce wewnętrzne. Dało by to dodatkową przestrzeń i docieplenie. W tej
chwili przygotowujemy porządek pracy.
Dziękuje za zaproszenie. Wczoraj odbyło się posiedzenie senatu PG, na którym
poinformowałem o zaproszeniu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE, KK jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 453?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR XIV/441/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.

18

W sprawie ustanowienia roku 2005 Rokiem Politechniki
Gdańskiej.
Uchwałą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

2. ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2003.

(DRUK NR 470 + AUTOPORAWKA)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Procedowany projekt nie powoduje większych ruchów finansowych nawet w
wyniku tego następuje zmniejszenie deficytu miasta o 2 mln zł. Zwiększamy
dochody o 121 tysięcy złotych . Zmniejsza się wydatki miasta o 1 800 000 zł.
Tu zmieniamy na usuwanie skutków powodzi do roku bieżącego – 2 mln.
Dokonujemy przeniesienia wydatków w WIiR oraz zwiększamy dotację dla
Domu Kultury.
Dodatkowo jest autoporawka, która dotyczy przesunięcia zadań w funduszach
ochrony środowiska. Powoduje ona, że na koniec roku w PFOŚ zostaną
wygospodarowane środki obrotowe w kwocie 2 mli zł. KRP zaopiniowała
pozytywnie dwa projekty w zakresie inwestycji.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KB, KPGiM, KRP, KSiŁP, KK, KE jest pozytywna.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
W dniu dzisiejszych po raz kolejny dokonujemy zmian budżetowych. Właściwie
nad tym projektem można przejść do porządku dziennego ponieważ pieniądze
przechodzą na następny rok. 2 mln to są te środki kredytu skierowane na
działania przeciwpowodziowe. To jest niewykorzystanie 2 mln złotych dla tych
ludzi, którzy kolejną zimę będą musieli spędzić w nie ogrzewanych budynkach,
zawilgoconych pomieszczeniach z woda w piwnicach. Skazujemy ich również
na podwyższone koszty utrzymania lokali. W związku z tym, że w wielu
przypadkach ich sąsiedzi zostali już przeprowadzeniu lokale za ścianą są nie
ogrzewane. Oni ponoszą koszty większego ogrzewania i kolejną zimę będą
musieli spędzić w warunkach urągających przyzwoitości zamieszkiwania. To
nie tylko cyfry są w tej uchwale ale też krzywda ludzka, która za tym stoi.
Wnioskuję o negatywną opinię do tej uchwały.
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Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja tu mówię jako przewodniczący KB. Tak naprawdę kolega sprowokował mnie
do wzięcia udziału w tej dyskusji. Jak łatwo być obrońcą ludzi, przypominając o
istniejącej biedzie. Ja zgadzam się, w miarę możliwości państwa nikt nie będzie
występował przeciwko biednym. Nie ma mojej zgody aby mieszać, czy w ten
sposób sądzić w sytuacji kiedy remonty się nie odbyły ponieważ przetargi nie
mogły się odbyć. Nie było to zależne od decydentów. Nie było chętnych do
wykonania prac albo były wady prawne ofert. Jest nadużyciem taka
argumentacja.
Radna – BARBARA MEYER
Niestety muszę nie zgodzić się z kolegą Kamińskim. Dla mnie tłumaczenie, że
nie było chętnych to żaden argument. Oznacza to, że coś źle funkcjonuje i osoba
odpowiedzialna powinna za to odpowiedzieć.
Pisałam kilka interpelacji w sprawie walących się balkonów tam gdzie jest
zagrożenie życia. Niewykorzystane pieniądze na remonty w budynkach
komunalnych to jest skandal. Nie wierzę, że nie ma wykonawców którzy mogli
by to zrobić. W to nie uwierzę i nie zgadzam się z kolega Kamińśkim. To my
musimy pilnować żeby pieniądze zostały dobrze wydane.
Radny – WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSK
Panie przewodniczący klubu PO a w poprzedniej kadencji przewodniczący KR.
Dlaczego nie były płacone faktury na czas? Wtedy były różne odpowiedzi.
Firmy wiedzą, że musza najpierw włożyć pieniądze a później jest je ciężko
odzyskać i dlatego nie startowały w przetargach. Niech pan sobie to sam powie.
Pan krytykuje wszystkich, którzy mówią inaczej niż pan bo pan sobie sprawy
załatwia.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Na tym etapie nie chcę odnosić się do wcześniejszych wypowiedzi i
komentować. My jako RMG przyjęliśmy uchwałę gdzie GZNK został
wyłoniony. Połączeni firm zmusiło do specyficznego przygotowania przetargu.
Wymóg zamówień publicznych zwiększył się i ta procedura przeniosła się na
zgłaszających.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja tylko chcę oświadczyć, że jeśli jeszcze raz usłyszę insynuacje podobne do
tych, które zaprezentował radny Łęczkowski to spotkamy się w sądzie.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach bezrobocia bardzo dużo przetargów
nie wychodzi ponieważ nie zgłaszają się oferenci. Trudno to zrozumieć ale tak
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jest. Dzieje się tak ponieważ czasami warunki przetargu są ustawione
niekoniecznie pod startujących w przetargu. Tak się zdarza.
Jest niewiele instytucji i firm, które są wypłacalne. Dla firm, które startują w
przetargu kończy się to bardzo często tragicznie, nawet upadłością. Miasto jest
taką instytucją, która jest wypłacalna niezależnie od tego, ze czasami zdarzały
się poślizgi. Jest niewiele instytucji, które zawsze płacą ale miasto do nich
należy.
Radna – BARBARA MEYER
Pisałam kilka interpelacji nt. niebezpiecznych balkonów. Część z nich została
zrobiona wiec był wyłoniony wykonawca. Dlaczego nie zrobiono pozostałej
części? Pieniądze zostały. Czy nie drożej będą kosztowały nas katastrofy?
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Obowiązują pewne procedury przetargowe, jest ustawa o zamówieniach
publicznych. Jeżeli nie zgłaszają się firmy to przetargi nie wychodzą i trzeba je
powtarzać. Inaczej jest łamanie prawa.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
Jestem zszokowany wypowiedzią pana Kamińskiego – szantażowanie radnych
sądem? Chciałem tylko pokazać, że w tej uchwale budżetowej z 3 mln, 1 mln
nie został jeszcze wykorzystany. Jest przewidziany do realizacji i mówiłem
o 2 mln zł, które nie zostały wykorzystane.
Wypowiedz pana Kamińskiego to ekwilibrystyka słowna, która przenosi ciężar
na pozycje GZNK. To powoduje dyskusję, moim zdaniem nieuprawnioną.
Dzisiaj otrzymałem odpowiedz dotyczącą przetargów w GZNK. Tych
nierozstrzygniętych przetargów było 133, a 96 - ze względu na jednego
oferenta. Ludzie, którzy działają kilka lat nie potrafią złożyć oferty. To jest nie
do pomyślenia. Jest to co najmniej zastanawiające.
Albo mamy złej konstrukcji układ cenowy albo wręcz zniechęca się
wykonawców do robienia remontów. To jest poważna kwota 4 mln zł. Nie 1
630 tysięcy ale z roku układ niewykonania to prawie 4 mln. To jest 60 firm i to
jest zastanawiające.
Jeśli mówimy to powinniśmy wiedzieć o czym mówimy – panie radny
Kamiński. Trzeba wiedzieć do czego się odnoszą poszczególne zapisy uchwały
budżetowej.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Podmiot startujący do przetargu musi spełniać trzy warunki:
- prawidłowo wypełnić dokumenty,
- złożyć wadium,
- złożyć zastaw gwarancyjny.
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To są duże pieniążki gdyż tych przetargów nie tnie się na drobne. Nikt tutaj
nikomu nie utrudnia życia.
GZNK wyłonił wykonawstwo zdunów. Ci zdunowie też maja określoną moc
przerobową. Do wielu piecy będzie trzeba jeszcze raz podchodzić. My szukamy
wykonawców ale wielu z nich ze względu na obszerność zadania nie może tego
zrobić.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mówiąc o realizacji umowy z kredytu dla powodzian musimy powiedzieć jak to
wygląda proceduralnie. Dopiero w kwietniu byliśmy w stanie przesłać wnioski
do banku ponieważ wcześniej WIiR ustalał warunki. Wszystkie wnioski były
korygowane i opracowywane. Na niektóre lokalizacje był już kiedyś udzielany
kredyt i budynki te nie mogą dostać go jeszcze raz. W związku z tym
uzgadnialiśmy z bankiem nowe lokalizacje. Umowa została zawarta w lipcu i
wtedy mogliśmy zacząć procedurę przygotowania tych lokali.
Tak kwota zaplanowana czyli ok. 1 mln zł to gro naszych potrzeb remontowych.
Pozostała kwota to odbudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej. Tam jest
wspólnota i to na wspólnocie ciąży obowiązek przygotowania dokumentów. My
partycypujemy w tych wydatkach. Ponieważ dokumenty nie zostały
przygotowane nie można wszcząć procedury.
Kolejny istotny wydatek to remont węzłów cieplnych. Nie byliśmy wyłonić
wykonawcy w okresie przed sezonem grzewczym. Te węzły działają więc
uzgodniliśmy, że nie będziemy tego robić w sezonie grzewczym. Dlatego
istnieje konieczność przerzucenia wydatków.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku 470 + autopoprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR XIV/442/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
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W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2003.
Uchwałą stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

3. ZMIANY UCHWAŁY NR X/245/2003 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 26 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE
PROCEDURY UCHWALANIA BUDŻETU ORAZ RODZAJU I
SZCEGÓŁOWOŚCI MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH
TOWARZYSZĄCYCH
PROJEKTOWI
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ.

(DRUK NR 483)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Jest to zmiana procedury uchwalania budżetu. Z pisma ministra finansów
wynika potwierdzenie rozporządzenia. Bałagan legislacyjny, który się
wytworzył w tym roku polegający na tym, iż podstawowe akty prawne
regulujące finanse publiczne zostały uchwalone 14 października a ustawa
jeszcze nie. W związku z tym zmieniono zapisy dotyczące uchwalania
budżetów. 1 grudnia otrzymamy wytyczne do uchwalenia budżetu z
wysokościami nowych kwot podatków. Do 15 grudnia będziemy mięli czas na
przedstawienie projektu budżetu. Nie zmieniono ustawy o finansach, która
nakłada na samorząd obowiązek rozpoczęcia procedury uchwalania budżetu do
31 grudnia danego roku. W związku z tym pierwsze czytanie odbędzie się na
sesji 30 grudnia. Tak aby do 30 marca przeprocedować budżet na 2004 r.
Projekt uchwały rady w sposób legalny porządkuje działania które
zaproponował rząd.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KB, KK, KE, KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku 483?
za
przeciw
wstrzymało się

-18
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

23

UCHWAŁĘ NR XIV/443/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie zmiany uchwały Nr X/245/2003 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Uchwałą stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

4. ROZPATRZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA ZARZUTU DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO –
RĘBIECHOWO W REJONIE ULICY TZW. NOWEJ
SPADOCHRONIARZY W MIEŚCIE GDAŃSKU.

(DRUK NR 476)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
Przedkładamy uchwałę w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo
w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku. Do planu
przystąpiliśmy w maju 2003 roku. Wyłożono go do publicznego wglądu, w
trakcie wpłynęły pisma, które zakwalifikowaliśmy jako zarzut. Wnieśli je
właściciele nieruchomości, która znajduje się w granicach planu. Zarzut
dotyczył ustalenia zasad zagospodarowania ich nieruchomości. Chodzi o bardzo
małą intensywność.
Proponujemy odrzucić zarzut. Kierujemy się tutaj zasadą zrównoważonego
rozwoju, która tutaj zakłada, iż tereny peryferyjne należy chronić przez takie
zapisy jakie wprowadziliśmy. Wprowadziliśmy możliwość wprowadzenia usług
ale z bardzo dużym udziałem zieleni towarzyszącej. Trzeba mieć na uwadze, że
teren jest peryferyjny i liczba zabudowań powinna się zmniejszać.
Wprowadziliśmy zapisy chroniące korytarze ekologiczne oraz elementy takie
jak cieki wodne. W odniesieniu do dotychczas obowiązującego planu i tak
następuje rozszerzenie oferty inwestycyjnej co powinno być zgodne z interesem
właścicieli.
Proponujemy odrzucenie zarzutu.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 476?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR XIV/444/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo
w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

5. ROZPATRZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTÓW DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO –
RĘBIECHOWO W REJONIE ULICY TZW. NOWEJ
SPADOCHRONIARZY W MIEŚCIE GDAŃSKU.

(DRUK NR 477)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
Jesteśmy dalej w granicach tego samego planu. Tym razem pismo
zakwalifikowaliśmy jako protest. Trzy rodziny podniosły pogorszenie
warunków mieszkalnych poprzez dopuszczenie uciążliwego zabudowania –
strefy 33. Jest to strefa z usługami o charakterze nieuciążliwym.
W naszym przekonaniu protesty zasługują na odrzucenie. Doszło chyba do
jakiegoś nieporozumienia. Protestujący twierdzą, że w ich sąsiedztwie
przewidywano teren zielony. Nie jest to prawdą. Przewidywano tam szereg
usług sportu, rekreacji, gastronomii. W związku z tym nie można mówić, że
miała tam być tylko zieleń.
Poprzez ustalenia planu wprowadzamy ograniczenia uniemożliwiające
powstawanie dużych kubatur. Wprowadzamy niewielką intensywność
25

zabudowy. Tam jest wykluczona uciążliwość usług. W związku z tym protest
nie zasługuje na przyjęcie. Stawka zaproponowana w planie jest prawidłowa.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 477?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR XIV/445/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo –
Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w
mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

6. ROZPATRZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JELITKOWO
REJON UL. PIASTOWSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.

(DRUK NR 465)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
Do planu przystąpiono w 2003 roku. W trakcie wyłożenia wpłynęło pismo,
które zakwalifikowalismy jako protest. Osoba składająca nie zamieszkuje w
granicach planu. Protest dotyczy wprowadzenia funkcji mieszkaniowej.
Zdaniem skarżącej spowoduje to znaczne pogorszenie środowiska. W naszym
przekonaniu protest jest niewłaściwy a argument niezasadny. Funkcja
mieszkaniowa nie jest uciążliwa a jej obsługa nie wywołuje negatywnych
skutków. W naszym przekonaniu z pełnym spokojem można ten protest
odrzucić. Zagospodarowanie jest kontynuacją tego co się tam dzieje.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 465?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR XIV/446/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ul.
Piastowskiej w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
7.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JELITKOWO
REJON UL. PIASTOWSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.

(DRUK NR 466)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
W związku z odrzuceniem protestu proszę o podjecie planu. Propozycja wiąże
się z usytuowaniem różnej funkcji mieszkaniowej oraz z dopuszczeniem
ograniczonego zakresu usług z wyłączeniem rzemiosła produkcyjnego, stacji,
warsztatów itp. Plan jest nie kontrowersyjny. Proszę o podjecie planu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 466?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XIV/447/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo rejon ul. Piastowskiej w mieście
Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

8. ROZPATRZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ORUNIA
GÓRNA, REJON ULICY DYWIZJI WOŁYŃSKIEJ W
MIEŚCIE GDAŃSKU.

(DRUK NR 467)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
W imieniu prezydenta przedstawiam uchwałę w sprawie rozpatrzenia i
rozstrzygnięcia protestu do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia Górna – rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej w mieście
Gdańsku. Protest złożyło Stowarzyszenie Parku Oruńskiego. Stowarzyszenie
podnosi następujące kwestie:
- nie uwzględnienie w planie otuliny zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego Doliny Potok Oruńskiego,
- wprowadzenie zbyt dużej intensywności zabudowy na obszarach, które
wcześniej były przeznaczone pod szkołę,
- wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce innych funkcji.
Stowarzyszenie postuluje o zastąpienie otuliny zielenią izolacyjną oraz
zabezpieczenie terenów na wschód od Dywizji Wołyńskiej. Chodzi o tereny
poza granicami opracowanego planu. Stowarzyszenie postulowało też o zmianę
granic planu.
Wnosimy o odrzucenie powyższych elementów, które oprotestowują
członkowie Stowarzyszenia. Mamy dość swoista sytuacje prawną. W ustawie o
ochronie przyrody mówi się o różnych formach ochrony przyrody. Jedną jest
zespół przyrodniczo – krajobrazowy ustanawiany przez wojewodę lub radę
gminy. W momencie kiedy rada podejmowała uchwałę o zespole nie było mowy
o otulinie. Jednocześnie proponujemy wpisanie tego typu ograniczeń i
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uwarunkowań, które absolutnie są zgodne z celami, które wynikają z tego gdyby
otulina została ustanowiona. Efekt można osiągnąć ten sam.
Kwestia wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jest związane z racjonalizacja
rozmieszczenia placówek oświatowych. Mówi się, że w tamtym miejscu
lokalizacja szkoły jest nie uzasadniona. Wprowadzona tam zabudowa jest
zabudową z bardzo oddaloną linia krawędzi od Parku Oruńskiego. Ta odległość
jest większa niż wskazują to materiały. Mamy tutaj pewność, że aż nadto
odsuwamy zabudowę od krawędzi parku.
W systemie zapisów nie istnieje pojecie takie jak „zieleń izolacyjna”. Kwestia
podnoszona przez stowarzyszenie jest dla nas niezrozumiała. Szereg postulatów
dotyczy terenów poza granicami planu. Prosimy o odrzucenie protestu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Uczestniczyłam w posiedzeniu zarządu w poniedziałek i zarząd uważa, że może
te protesty nie są na tyle słuszne ale chcieli wywołać sprawę otuliny. W 1999
roku zapomniano o tej otulinie. Wszyscy przyrzekali, że tą otulinę wprowadzi
się i dziwnym trafem nie zrobiono tego. Wiele osób np. pan Gruda,
Kochanowski deklarowali, że taka otulina powstanie.
Panie Prezydencie.
W pana odpowiedzi jest, że taką otulinę może ustanowić wojewoda lub rada. W
związku z tym, czy jest wola ze strony prezydenta aby uzupełnić ten zespół o
otulinę? Gdyby była taka wola to stowarzyszenie nie stosowałoby protestów w
tym przedmiocie.
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
W trakcie sporządzania planu odbyła się burzliwa debata z udziałem
stowarzyszenia, pana radnego Sowińskiego, pani Jackowskiej. Bardzo
szczegółowo omawialiśmy zasady zagospodarowania tego obszaru w kontekście
styku dolina a obszary zagospodarowane. W trakcie debaty pojawiło się szereg
wniosku, które zostały uwzględnione.
Chcemy osiągnąć taki stan zagospodarowania, który gwarantuje ochronę
wartości przyrodniczych. Forma wprowadzenia otuliny nie może być plan. Cel
można osiągnąć przez niego, niekoniecznie taka otulinę wprowadzając. Trzeba
być świadomym, że wprowadzenie otuliny powoduje określone skutki prawne.
W naszym przekonaniu nie ma takiej potrzeby. Ustanowienie zespołu w
niedługim czasie wywoła proecedurę związaną z regulacja stanu prawnego,
która będzie kosztowała miasto kilka milionów złotych. Trzeba zadać sobie
pytanie czy nas na to stać.
Moim zdaniem nie ma konieczność tworzenia formalnego bytu ponad potrzebę.
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Radna – DANUTA PUTRYCZ
Przyznam szczerze, że nie do końca mnie to zadowala. Zarząd stowarzyszenia
też nie będzie z tego zadowolony. Chodziło o ochronę tego zespołu. Taki był
cel. Stworzyłoby się ochronę dla parku, zespołu i użytków ustanowionych w
przyszłości. Ten upór stowarzyszenia jest słuszny. Uważam, że w którymś
momencie zrozumiecie, że trzeba uważać i dbać o walory przyrodnicze. Drzewa
niszczeją przez nadmiar przejeżdżających pojazdów. Proszę pochylić nad tym
czoła.
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
Zapisy dotyczące ustaleń planu aż nadto chronią teren. Jestem zdumiony tezą, że
mamy do czynienia z sytuacją, która tego nie gwarantuję. Zapisy to gwarantują
Ja mam wrażenie, że chcemy tworzyć byt ponad potrzebę.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku 467?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/448/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna – rejon
ulicy Dywizji Wołyńskiej w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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9.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ORUNIA
GÓRNA, REJON ULICY DYWIZJI WOŁYŃSKIEJ W
MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 468)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
W konsekwencji odrzucenia zarzutu przedstawiamy plan, który gwarantuje
ochronę walorów przyrodniczych tego obszaru. Wydzielono dwie bardzo bogate
strefy zieleni. Jedna z nich nie przewiduje żadnej zabudowy poza poprzecznymi
przejściami w dół potoku druga strefa dopuszcza realizacje pewnych obiektów
sportowych. Jest to zgodne z wolą stowarzyszenia. Odsunięto też ścieżki
rowerowe i ciągi spacerowe od strefy. Wprowadzono funkcje mieszkaniową,
która odchodzi od krawędzi o 90 metrów.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 468?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/449/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia Górna – rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej w
mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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10.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UJEŚCISKO
REJON ULIC WARSZAWSKIEJ I ŁÓDZKIEJ W MIEŚCIE
GDAŃSKU.
(DRUK NR 459)
WIESŁAW BIELAWSKI - Wiceprezydent Miasta Gdańska
Przedkładamy plan, który został podjęty w lutym 2001 r. Plan obejmuje
fragment dawnej wsi Ujeścisko. Na obszarze obowiązuje plan z 1988 r. Główne
ustalenia planu to dyspozycje związane z budową mieszkaniowo – usługowa,
wprowadzenie funkcji publicznych, racjonalizacja rezerw terenowych.
Wprowadzamy też szereg zapisów związanych z terenami zielonymi i z budową
zbiornika wodnego, szereg ciągów pieszych. Wyróżniamy tereny objęte ochroną
i ustalamy zasady zagospodarowania w tych obszarach.
Plan był wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia wpłynęły 3
zarzuty, które odrzucono. Zarzucający zaskarżyli uchwałę do NSA, które
oddaliło skargę. Nie ma przeszkód formalnych aby uchwalić plan.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 459?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/450/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Łódzkiej w
mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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11.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁOSTOWICE
POŁUDNIOWE – REJON ULIC NIEPOŁOMICKIEJ I NOWEJ
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 460)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Prezydent przedstawia projekt dotyczący uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Łostowice Południowe - rejon ulic
Niepołomickiej i Nowej Świetokrzyskiej.
Głównym celem jest podtrzymanie rezerw pod ul Świętokrzyską. Ulica
Świetokrzyska ma być wyposażona w tramwaj. Projekt został podjęty w
granicach dotychczasowej rezerwacji. Koncepcja drogowa pozwoliła na
obcięcie linii rozgraniczających stad tereny uwolnione zostały przyłączone do
terenów komercyjnych.
Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynął jeden zarzut. Właściciel
gruntu nie godził się z przeznaczeniem tego terenu na cele drogowe. RMG
odrzuciła ten zarzut. Wnoszący zaskarżył uchwałę do NSA. NSA oddalił skargę
dlatego można plan uchwalić.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 460?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/451/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Łostowice Południowe - rejon ulic Niepołomickiej
i Nowej Świetokrzyskiej w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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12.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁOSTOWICE
ZACHÓD W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 461)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Kolejny plan to Łostowice Zachód. Jest to teren sąsiadujący z osiedlem Kowale.
Teren jest publiczny. Wojewoda zapowiedział, że z chwilą podjęcia planu jest
skłonny wykonać na rzecz miasta darowiznę.
Korzystając z sytuacji, że teren jest publiczny ma on być przykładowym
projektem. W północnej części ma być obszar bobrze z komunikowany z
funkcją mieszkaniowo – usługową. W środkowej części maja być wszystkie
formy zabudowy jednorodzinnej. Część południową wyobrażamy sobie jako
bardzo luksusowy teren mieszkaniowy. Mają tam być dwa zbiorniki retencyjne.
Mają one znaczenie ogólno miejskie.
Osiedle będzie dobrze zorganizowane z zielenią publiczną taką aby można było
ją szybko zrealizować. Do projektu nie wpłynęły zarzuty i protesty.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Jakie tam ma być rondo?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Tamto rondo jest poza granicami. My w planie nigdy nie zawieramy ciągu
rozwiązań drogowych. To są przykładowe rozwiązania. Rondo w północnej
części wprowadza w projektowana ulicę główny ruch z ulicy lokalnej. Jest to
bezpieczne rozwiązanie.
Jest tam też trudne skrzyżowanie z pięcioma wlotami ale główny kierunek jest
na ul. Świętokrzyską. W tym przypadku rozwiązanie geometrii skrzyżowań nie
jest rozwiązaniem planu.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
To co pan powiedział to ja sobie podkreślę w protokole na czerwono. Tak
naprawdę nie zajmujecie się projektowaniem układu drogowego tylko osiedla.
Najpierw robi się infrastrukturę a potem się buduje. To jest nieszczęście całego
terenu. Tam zbudowano kilkanaście tysięcy mieszkań a drogi zostały nie
ruszone. To jest tragedia. Jeśli tam dobudujemy mieszkania i równolegle nie
zbudujemy drogi to tam już nikt nigdzie nie przejedzie. Apeluję aby znaleźć na
to sposób. To trzeba rozwiązać. To jest coś strasznego. Infrastruktura nie
nadążyła za osiedlami.
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MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Zgadzam się, że w infrastrukturze mamy opóźnienia. To osiedla ma być
przełomem. Zapraszam do biura tam mamy szczegółową prezentację. Chcemy
aby na tym osiedlu najpierw powstała infrastruktura a dopiero później zaoferuje
się działki. Projekt zawiera szczegółowe wytyczne co do zabudowy. To zapewni
ład przestrzenny. Mam nadzieję, że z infrastrukturą nadążymy.
WIESŁAW BIELAWSKI – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Bez wątpienia ustaleniami planu są zasady obsługi komunikacyjnej. Przy czym
ustaleniem są linie rozgraniczające pasa drogowego. Do kształtu, miejsca gdzie
ta linia ma przebiegać służą koncepcje rozwiązań komunikacyjnych, które
ustaleniem nie są. Chodzi o to aby przewidzieć prawdopodobną ilość miejsca na
zastosowanie poprawnych rozwiązań komunikacyjnych, które mogą ewoluować.
Co do zasad to one są ale w warstwie ustaleń mówimy o liniach
rozgraniczających.
My ciągle jesteśmy w pogoni za nadrobieniem tych 50 – ciu lat opóźnień w
realizacji infrastruktury.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 461?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/452/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Łostowice Zachód w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

35

13.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY
SIEDLCE
W
REJONIE
ULIC
MALCZEWSKIEGO,
STOCZNIOWCÓW
–
OBECNIE
GEN.
GROTA
ROWECKIEGO, ARMII KRAJOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK NR 462)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Projekt dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Siedlce w rejonie ulic Malczewskiego, Stoczniowców
– obecnie Gen. Grota Roweckiego, Armii Krajowej. Projekt przewiduje
racjonalizację zagospodarowania Siedlec, głównie na funkcję mieszkaniowo –
usługową.
Plan został wyłożony w 1996 r. W 1998 roku nastąpiło odrzucenie zarzutu
jednej z mieszkanek. Została złożona skarga do NSA i NSA uznało, że
uzasadnienie odrzucenia jest niewystarczające. RMG ponownie odrzuciła zarzut
posługując się bardziej rozwiniętym uzasadnieniem. Ta uchwała po raz kolejny
została zaskarżona. W biurokracji sądowej ta skarga zaginęła. W
nieświadomości ponownego zaskarżenia RMG uchwaliła ten plan w 2000 r.
Dopiero potem wyszło na jaw, że została złożona skarga. Sad w 2003 r.
rozpatrzył skargę i uwzględnił ją. W ślad za tym RMG uchyliła plan. Obecny
plan przedstawia poprawioną o zarzut wersję. Grunt pani Hallman został
przekształcony na funkcje mieszaną. Teraz projekt nie spotka się z zarzutami i
może być uchwalony.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 462?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/453/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
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W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Siedlce w rejonie ulic Malczewskiego,
Stoczniowców – obecnie Gen. Grota Roweckiego, Armii Krajowej
w mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

14.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ŚRÓDMIESCIE REJON ULICY ZAWODNIKÓW W MIEŚCIE
GDAŃSKU.
(DRUK NR 463)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Kolejny plan dotyczy Śródmieścia. Jest on wydzielony z dużego planu
dotyczącego Dolnego Miasta. Teren obejmuje stadion GKS Wybrzeże. Projekt
na zasadniczej części zachowuje funkcje sportowe. W pozostałej części
dopuszcza się pełen profil innych funkcji.
Projekt decyduje o obsłudze motoryzacyjnej tego terenu z ul. Zawodników i
Sadowej. Ulica Elbląska nie daje dostępu do tych terenów. Do projektu nie
wpłynęły zarzuty i protesty. Projekt może być przedmiotem uchwały.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 463?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/454/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
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W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieście rejon ulicy Zawodników w mieście
Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

15.
CHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ŚRÓDMIESCIE REJON ULIC CHŁODNEJ I SADOWEJ W
MIEŚCIE GDAŃSKU
(DRUK NR 464 + AUTOPOPRAWKA)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor BRG
Projekt dotyczący Dolnego Miasta rejon ulic Chłodnej i Sadowej. Plan w
większości obejmuje teren fabryki wyrobów blaszanych. W północnej części
plan obejmuje ul. Podwale Przedmiejskie. Te tereny przeznaczone maja być na
tereny usługowe z dopuszczeniem terenów handlowych do 30 000 m2. Plan
ustala niesłychanie misterne ustalenia dotyczące form zabudowy, które zostały
wynegocjowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Maksymalna
wysokość zabudowy to 18 m. Plan ustala częściowe odtworzenie ulicy Ułańskiej
oraz Drogi Fortecznej. Opuszcza się przykrycie ulicy Ułańskiej świetlikiem.
Spowoduje to, że ulica będzie tylko piesza. W części zachodniej maja być
kamienice wzdłuż ulicy.
Projekt nie spotkał się z zarzutami dlatego może być przedmiotem uchwały
RMG. Prezydent wnosi o podjecie planu.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 464 +
autopoprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XIV/455/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieście rejon ulic Chłodnej i Sadowej w
mieście Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

16.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
DZIELNICY
OLSZYNKA,
UL. ZAWODZIE, DZIAŁKA NR 163.
(DRUK NR 455)
radny – TADEUSZ MĘKAL
W dniu 11 lipca weszła w życie ustawa o planowaniu przestrzennym, która
zastąpiła uchwałę o zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tą zmianą
konieczne było powtórzenie procedury dotyczącej sporządzania planów.
Pan prezydent dla większości planów przygotował projekty na sesję
wrześniową. Z tego pakietu, który RMG podjęła w latach poprzednich trzy nie
znalazły się w tym zestawie. Dotyczy to również planu Olszynka ul. Zawodzie.
W związku z tym, że prezydent nie wyraził zgody aby być wnioskodawcą stad
KRP jest wnioskodawcą tego projektu.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia prezydenta jest negatywna.
WIESŁAW BIELAWSKI – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Wola wyrażona przez prezydenta nie może być inna. Jest ona wynikiem zasad
polityki przestrzennej, którą prowadzi prezydent. Stąd tez taka a nie inna opinia.
Uważamy, że nie winno się stosować zasady, która jest konsekwencją stanu
rodzinnego właściciela nieruchomości. To nie podlega dyskusji jeśli zapadnie
uchwała. Będziemy wtedy traktować ją jak najbardziej poważnie.
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Radna – DANUTA PUTRYCZ
W związku z wniesieniem projektu uważam, ze na ten moment należy
przystąpić i rozwiązać problem. Należy zagłosować za przystąpieniem.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku 455?
za
przeciw
wstrzymało się

-21
-1
-2

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

UCHWAŁĘ NR XIV/456/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Olszynka, ul.
Zawodzie, działka nr 163.
Uchwałą stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

17. USTANOWIENIA OKOLICZNOŚCIOWEGO MEDALU
GDAŃSKIEGO Z OKAZJI 550 ROCZNICY POWROTU
GDAŃSKA I POMORZA DO RZECZYPOSPOLITEJ.
(DRUK NR 475)
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Uchwała w sprawie ustanowienia Okolicznościowego Medalu Gdańskiego z
okazji 550 rocznicy powrotu Gdańska i Pomorza do Rzeczypospolitej. Jest to
medal okolicznościowy, którego rocznica przyznania przypada w przyszłym
roku. Dlatego też prezydent wnioskuje o wybicie takiego medalu. Projekt
zostanie wyłoniony z zamkniętego konkursu. Bardzo proszę o przyjęcie
uchwały.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 475?
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za
przeciw
wstrzymało się

-16
-0
-2

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

UCHWAŁĘ NR XIV/457/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie ustanowienia Okolicznościowego Medalu Gdańskiego z
okazji 550 rocznicy powrotu Gdańska i Pomorza do
Rzeczypospolitej.
Uchwałą stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

18. WYRAŻENIA WOLI OBJĘCIA UDZIAŁÓW W
PODWYŻSZONYM
KAPITALE
ZAKŁADOWYM
JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI GMINY MIASTA GDAŃSKA
DZIAŁAJĄCEJ
POD
FIRMĄ
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MOTŁAWA” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
GDAŃSKU.
(DRUK NR 469)
IWONA BIERUT – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Projekt uchwały stanowi o gruntach, które w chwili obecnej sąsiadują z
gruntami wykorzystywanymi przez spółkę TBS Motława. Na tych gruntach
budowanych jest 6 budynków mieszkalnych. Grunty o których stanowi projekt
opiewają na 1 991 tysięcy zł. Mają one stanowić podstawę do wybudowania
budynków celem przemieszczania ludności do nowego budownictwa. W tym
czasie rozpocznie się rewitalizacja kwartału w Gdańsku. Dla mieszkańców,
którzy zamieszkują ten kwartał musi powstać baza mieszkaniowa i taką spółka
chce stworzyć.
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Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KB opinia pozytywna. Opinia KPGiM oraz KRP – 3 głosy za i 3 głosy
przeciw. Kto z państwa jest za przyjęciem druku 469?
za
przeciw
wstrzymało się

-13
-4
-5

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

UCHWAŁĘ NR XIV/458/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta
Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

19. PRZYJĘCIA REGULAMINU PRZECIWDZIAŁANIA
SAMOWOLNYM
ZAJĘCIOM
WOLNYCH
LOKALI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU GMINY.
(DRUK NR 454)
DIMITRIS T. SKURAS - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zaproponowaliśmy stworzenie procedury przeciwdziałania nielegalnym
zajęciom wolnych lokali. Zaproponowaliśmy tą procedurę w formie uchwały
RMG ponieważ skala problemu jest duża a uchwała o najmie lokali jest
niewystarczająca, żeby przeciwdziałać tej procedurze.
Ustaliliśmy, że jeżeli będzie to uchwała RMG to będziemy mięli wystarczające
możliwości, żeby szybciej skierować osoby potrzebujące mieszkań do
zajmowania tych lokali lub aby te lokale szybciej były pozbawiane cech
umożliwiających zamieszkanie. Jest to bardzo istotne. Ostatnio mieliśmy
artykuły o budynku przy Aldony. Gmina nie miała wystarczających pieniędzy
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aby wyremontować budynek, stoi on pusty i aż zachęca do zajęcia. Nie jesteśmy
w stanie kierować tam najemców ani pozwalać innym na zamieszkanie tam.
Procedura porządkuje też w zakresie dostępnych narzędzi prawnych w celu
wykwaterowania. To nie tworzy nowych rozwiązań tylko je porządkuje. GZNK
będzie wiedział w jakich sytuacjach jaką procedurę wszcząć.
Uchwała jest nam bardzo potrzebna. Dzięki niej uda nam się przeciwdziałać
nielegalnym zajęciom.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KPGiM oraz KSiŁP jest pozytywna.
Radna – BARBARA MEYER
Przygotowujemy regulamin. Pytam się czemu on ma służyć? Wydaje mi się, że
najpierw musielibyśmy prawnie uregulować sprawy dotychczas istniejących
nielegalnych zajęć. Te zajęcia często biorą się z tego, że osoby które wiele lat
oczekują na mieszkania wzięli sprawę w swoje ręce i nielegalnie zajęli
mieszkania. Jeżeli tabliczka przez 30 lat głosi, że „budynek przeznaczony jest
do rozbiórki” to to jest nasza nieudolność. My musimy zrobić najpierw porządek
z tym co mamy. Jeśli mamy budynek do remontu to musimy określić w jakim
czasie będzie ten remont zrobiony. Mamy duży wykaz ludzi oczekujących na
mieszkania do remontu i z własnych a nie naszych pieniędzy by ten remont
zrobili.
Jeśli budynek jest przeznaczony do rozbiórki przez wiele lat to nikt już nie
wierzy w te tabliczki. Jedni wychodzą, drudzy się wprowadzają – czyja to wina?
Uporządkujmy najpierw to co mamy do tej pory a później wprowadzajmy
restrykcyjne regulaminy. Czy ten regulamin jest tak bardzo potrzebny? Prawo
jest prawem i jeśli będzie przestrzegane to nie będzie potrzeby tworzenia
nowych regulaminów. Żadne prawo nie pozwala samowolnym zajęciom.
Czy jeśli damy znać do SAUR – u, GPECU czy energii to oni na następny dzień
nie przyjdą i nie odetną mediów. Czy nie lepiej dać komuś przydział? Dlaczego
my nie piszemy, w jakim terminie damy osobie z listy przydział? Nie pora jest
uchwalać dzisiaj ten regulamin. Prawo jest wystarczające, trzeba je tylko
przestrzegać. Uporządkujmy to co mamy w mieście.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Moja koleżanka poruszyła szereg problemów związanych z tą uchwałą. Mimo,
że wiodącą komisja była KPGiM uważam, że z przyczyn merytorycznych
powinna być również wniesiona do KSSiOZ. Wiele zapisów w regulaminie
brakuje dlatego wnioskuję o odesłanie druku do KSSiOZ.
Nie neguję, że taki regulamin powinien być ale nie można tego robić na
chybcika. Wnioskuję o zdjęcie tego z porządku i przesłanie do KSSiOZ.
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Radny – TOMASZ SOWIŃŚKI
Z całą sympatią do koleżanek przyznam, że jestem przerażony tym co
powiedziały. Jeśli mówimy o zdrowiu to ja bym powiedział o życiu. Jeżeli
mówimy o budynkach do rozbiórki to ta tabliczka może i 100 lat wisieć. Nawet
jeśli dom stoi to nie zmienia faktu, że budynek grozi zawaleniem i jest do
rozbiórki. To, że jeden dom przeżyje jeszcze kilka rodzi, a inny zasypie ludzi to
już zupełnie inna kwestia. Prawda jest taka, że nakazy rozbiórki są wydawane z
powodu ewidentnych podstaw niebezpieczeństwa dla ludzi. Nie można mówić,
że można tam kogoś wprowadzić. Nie można mówić, że należy wprowadzać
tam biednych bo można tez powiedzieć, że zamożnych należy wyprowadzać z
mieszkań komunalnych. To kryterium nie ma racji bytu.
Zaszłości z dawnych lat dotyczące nieprawidłowego przyznawania mieszkań są
duże. Nie próbujmy teraz zmieniać rzeczywistości. Jeżeli radny mówi, że „biorą
sprawy w swoje ręce” to dla mnie jest przerażające. My nie mamy prawa
nawoływać do łamania prawa. My mamy je strzec. Jesteśmy jednostką władzy
publicznej i mamy obowiązek przestrzegać prawa. Powinniśmy edukować
społeczeństwo.
Ta uchwała jest niedoskonała ponieważ nie może być doskonała. Porusza takie
kwestie, które są normowane w innych aktach. Ona pewne rzeczy
uszczegóławia i daje dodatkową broń, możliwość działania urzędu. W moim
przekonaniu lepsza jest jednak taka niż żadna. Może uchwalenie będzie
dodatkową motywacją aby się nad nią jeszcze raz zastanowić i uzupełnić.
Śmiem twierdzić, że jest ona lepsza niż żadna i należy ją uchwalić.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Tu jest ewidentnie nieporozumienie. Regulamin nie ma na celu rozwiązanie
wszystkich problemów mieszkań komunalnych, zasiedleń. On jest procedurą,
która ma być pomocna dla pracowników odpowiedniej jednostki. Wszystko jest
dobrze dopóki nie dojdzie do tragedii. Brak regulaminu jest przesłanka
obciążającą w przypadku gdyby do takiej tragedii doszło.
Radny – WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Ja posiadam listy przydziału mieszkań. Mam też, które bloki podlegają
wyburzeniu. Raptem opracowuje się coś nowego aby w GZNK pracowali
zgodnie z regulaminem a oni muszą pracować zgodnie z ustawą o
mieszkalnictwie komunalnym.
W tej uchwale nie ma wzmianki, co z mieszkańcami, którzy zgodnie z uchwałą
z 1995 r. musza otrzymać decyzję o zasiedleniu. Była taka uchwała, ale teraz nie
wiemy czy to zostało zrobione czy nie. Tu chodzi o to, aby uchwały były
opracowywane w ten sposób, że wszyscy radni podejmują decyzje i ustalenia.
Gmina ma prawo oddawać sprawy do sadów i można ludzi eksmitować. Teraz
robi się coś nowego.
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Po drugie kto ma pilnować? Radny, prezydent ma pilnować, żeby mieszkanie
nie zostało zasiedlone? Od tego są urzędnicy z GZNK. To oni maja
zabezpieczyć mieszkania. Nie dajmy się zwariować.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Nie mogę poprzeć projektu ale głosować przeciw też jest trudno. Jest potrzeba
uporządkowania tego obszaru i nic poza tym nie przemawia. Projekt nie jest
opracowany szczegółowo. Ta uchwała będzie dalej martwa. Można przecież
wydać zarządzenie, które doprecyzuje to co nie dało się zrobić w uchwale. Ona
troszeczkę wybiega do przodu. My jako RMG powinniśmy najpierw
zweryfikować wszystkie budynki przeznaczone do rozbiórki. Nakłady ludzi
wyprowadziły substancję mieszkaniową na stan mieszkalnictwa a dalej jest
status budynku do rozbiórki. Trzeba to zweryfikować i potem dewastować. Głód
powierzchni mieszkaniowej jest bardzo duży w Gdańsku a nas nie stać na
rozrzutność.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Chciałabym odpowiedzieć radnemu Sowińskiemu. Nie uznaję, że regulamin jest
niesłuszny tylko, że jest niedoskonały – co pan też przyznał. Jeżeli z góry
wiemy, że projekt posiada błędy i wady to nic nie stoi na przeszkodzie aby
przesunąć go do komisji i dopracować. Zdziwił się dlaczego do KSSIOZ, a no
dlatego, że taki tytuł ma ta komisja. Chodzi o ten pierwszy człon „sprawy
społeczne” i pan o tym dobrze wie. To jest zasadne. Należy pochylić się nad tym
a nie tworzyć prawo na łapu capu. Nie można mówić, że lepiej zrobić coś niż
nic. Lepiej wstrzymać się na jeden miesiąc i popracować nad uchwałą i
stworzyć dobrą.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Ten druk można rozpatrywać w szerszym i węższym kontekście. Chciałabym
zwrócić uwagę na element wiążący się pośrednio z tą uchwałą. Chodzi mi o
egzekucję eksmisji. WSK nie wiem czy właściwie współpracuje z MOPS – em.
Mam wrażenie, że prawo jest stosowane bardzo pryncypialnie i interwencja
MOPS – u zaczyna się na etapie już orzeczonej eksmisji. Wydaje nam się, że
dobrze byłoby podjąć współprace z MOPS – em na długo wcześniej nim tytuł
eksmisji zostanie orzeczony, w niektórych wypadkach pomoc rodzinie ze strony
MOPS – u byłaby wskazana. Czasami MOPS nie wie o narastającym
zadłużeniu.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Ja bym poparła wniosek pań z SLD. Uważam, że GZNK ma wiele narzędzi do
egzekwowania prawa. Nie chciałabym aby ten regulamin był bezdusznie
wykorzystywany do łamania prawa. Od lat nie ma polityki mieszkaniowej, ja na
taka czekam. Jest wielu ludzi bezrobotnych i pomimo chęci nie mogą oni
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uzyskać pracy. Gdyby administratorzy kupili narzędzia to mogliby oni
odpracować czynsz. Tak się jednak nie robi. Są przypadki domów do rozbiórki.
Jeśli gminy na nią nie stać to dlaczego nie sprzedaje się tych nieruchomości.
Ktoś by ja kupił, rozebrał i postawił nowy dom. Nic się w tym kierunku nie robi
tylko przedstawia regulaminy a potem pan prezydent wykorzysta to i powie
„radni podjęli decyzję”.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ten regulamin był omawiany na KPGiM. Został on skrytykowany. Były
podawane mocne, rzeczowe argumenty. Dla mnie tworzenie takiego prawa jest
niedopuszczalne ale rozumiem, że pan prezydent i pan Lewna nie są radnymi i
nie ślubowali, że będą służyć mieszkańcom – oni służą swojej partii. Na
początku jak był przedstawiany wiceprezydent Lewna. Pokładałam w nim
wielkie nadzieje. Powiedział, że był tylko prawnikiem i będzie się tego dopiero
uczył. Nie mamy pieniędzy na naukę, nasi włodarze maja zarządzać mądrze.
Nie rozumiem pana radnego Sowińśkiego, który mówi, że ten regulamin to broń
dla prezydenta i urzędników. Nie wiedziałam, że prezydent musi strzelać. Ten
regulamin wprowadzi bardzo duże zamieszanie. Czy w okresie ochronnym też
się wyrzuci, czy nie? Jeśli do takiego budynku wprowadzi się rodzina z czwórką
dzieci z GZNK odłączy wszystkie media – tego chyba nawet okupant nie robi –
to czy tak można postępować z ludźmi? Teraz robi się prawo do takiego
postępowania z podatnikami. Tu jest tyle złych rzeczy a my nie rozwiązujemy
żadnych problemów tylko załatwiamy sprawę. To woła o pomstę do nieba.
Ludzie są coraz biedniejsi a my tworzymy na nich bat.
Tutaj jest wyraźnie polecenie „dla służb socjalnych, związków...”. Okazuje się,
że MOPS zwrócił się do prezydenta, żeby dali dane ile będzie eksmisji i ile osób
może trafić do noclegowni. MOPS dostaje informacje od komornika w
momencie gdy samochód stoi i zaczynają być wywożone rzeczy. To jest
polityka? Na to potrzeba dodatkowego regulaminu? Jestem w tej komisji i
widzę, że brniemy w kolejny przepis, który jest przeciwko ludziom. Pieniądze
idą na wyrzucanie, na dewastowanie. Jestem przeciwna uchwaleniu tej uchwały
w takiej formie.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Chciałbym was wszystkich poprosić abyście spojrzeli na listę budynków
przeznaczonych do wyburzenia. Miasto musiało stanąć na rozdrożu po
podsumowaniu potrzeb na remonty stworzyła się zbyt pokaźna kwota więc
miasto doszło do perfidnego wniosku aby znaleźć odpowiednia liczbę
budynków do wyburzenia i my nie musimy wtedy łożyć środków na utrzymanie.
Apeluję o zweryfikowanie listy.
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Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
O ile byłem z lekka przerażony pierwszymi wypowiedziami koleżanek to
drugimi tym bardziej. Ja naprawdę proponuję aby niektórzy przeczytali
regulamin i wiedzieli w jakim trybie zdejmuje się uchwały. Wtedy unikniemy
niepotrzebnych sytuacji. Dzisiaj możemy ja tylko przyjąć bądź odrzucić.
Zachowajmy rozsądek. Możemy wybrać drastyczne przykłady o eksmisjach ale
pamiętajmy, że matek z małymi dziećmi i w ciąży nie wyrzuca się na bruk.
Może pani radna woli żeby belka spada jej na głowę. My rzeczywiście nie
rozmawiamy nad tym o czym mówił pan Olszewski ale my nie jesteśmy w
stanie stwierdzić, które budynki zostały prawidłowo wyznaczone do likwidacji.
W związku z tym pozostaje nam uszanować prawo. Nie znaczy to, że jeśli jest
prawo to mamy mówić o jego łamaniu. Ja bym z chęcią widział w regulaminie
pewne rzeczy ale nie byłem w stanie zaproponować takiego a nie innego
rozwiązania. To, że bym go uzupełnił nie oznacza, ze w takiej formie jak jest on
sprzeczny z prawem lub zły. On daje oręż do ręki. Jeśli tak wiele emocji to
wzbudza to trzeba było się za to solidnie zabrać i zaproponować lepsze
rozwiązania.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Będzie głosowany wniosek o odesłanie druku do KSSiOZ, ale najpierw
wypowie się pan Lewna.
SZCZEPAN LEWNA – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Narosły tu nieporozumienia. Dyskusja toczy się tak jakby ten regulamin
regulował zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gdańska. Ten
regulamin dotyczy wyłącznie sytuacji, w których dochodzi do nielegalnych
zajęć. Przedłożenie regulaminu ma na celu przekazanie informacji do
mieszkańców i innych osób, którzy dokonują takich zajęć, że bezprawie nie
będzie tolerowane.
Jeśli była uchwała, która czyniła zgodne z prawem nielegalne zajęcia dokonane
przed jakimś terminem to ta uchwała nie została uchwalona niniejszym
regulaminem i nadal obowiązuje. Będzie ona przestrzegana i respektowana.
Byłoby przerażające gdyby RMG stwierdziła, że dopuszcza się bezprawie.
Panie z SLD wyłuszczyły argument sprawiedliwości w stosunku do
nielegalnych najemców. Mówiły one, ze zamierzamy kogoś krzywdzić. Proszę
państwo jest zupełnie inaczej. To nie radni, prezydenci i urzędnicy uzyskują
korzyść z przeciwdziałania nielegalnym najmom. Korzyści powinni uzyskać ci,
którzy wiele lat czekają na listach. Czekają tak długo ponieważ odzyski są takie
małe min. z powodu nielegalnych zajęć. To jest kilkadziesiąt mieszkań rocznie.
Mówienie, ze pomagamy najsłabszym nie jest prawda. My krzywdzimy
najsłabszych. Ten najsłabszy to nie jest ten, kto brutalnie skombinuje sobie
mieszkanie. Najsłabszy jest ten, kto przez lata cierpliwie czeka w kolejce i jest
wypychany przez osoby dokonujące nielegalnych zajęć.
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Weryfikacja budynków do rozbiórki nie jest zadaniem należącym do prezydenta
i urzędników. Zakwalifikowanie jest podporządkowane regułom prawa i robi je
nadzór budowlany. Decyzje nadzoru są wiążące w momencie gdy staja się
prawomocne. Inne weryfikacje nie są możliwe.
Uważam także, że współpraca z MOPS – em powinna być. Dotyczy to sytuacji,
w której osoby narażone są na eksmisję. Należy udoskonalić dotychczasowa
procedurę. W przeciągu tygodnia wydamy procedurę aby wcześniej
powiadamiać MOPS.
Jeszcze raz apeluję o przyjęcie wniosków konstruktywnych. Ten problem
uregulujmy tak. Nie dawajmy sygnału, że tolerujemy bezprawie bo naprawdę
nie pomożemy tym, którzy na pomoc zasługują.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Głosujemy nad wnioskiem formalnym. On i tak czekał długo. Nie ma powodu,
żeby czekał nadal. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odesłanie druku
do KSSiOZ?
za
przeciw
wstrzymało się

-13
-15
-2

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

Kto z państwa jest za przyjęciem druku 454?
za
przeciw
wstrzymało się

-16
-5
-2

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

UCHWAŁĘ NR XIV/459/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
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W sprawie przyjęcia regulaminu przeciwdziałania samowolnym
zajęciom wolnych lokali wchodzących w skład zasobu gminy.
Uchwałą stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

20.
ZATWIERDZENIA
TREŚCI
POROZUMIENIA
MIĘDZYGMINNEGO POMIĘDZY
GMINĄ
MIASTEM
GDAŃSK I GMINĄ PRUSZCZ GDAŃSKI W SPRAWIE
PARTYCYPACJI W KOSZTACH REMONTU MOSTU NA
RZECE CZARNA ŁECHA W MIEJSCOWOŚCI KRĘPIEC,
ZLOKALIZOWANEGO NA GRANICY DWÓCH GMIN:
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI I GMINY MIASTA GDAŃSKA.
(DRUK NR 473)
DIMITRIS T. SKURAS - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Druk dotyczy uchwalenia partycypacji w kosztach remontu mostu na rzecze
Czarna Łecha w miejscowości Krępiec, zlokalizowanego na granicy dwóch
gmin: Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Miasta Gdańska. Z naszych ustaleń
wynika, że most leży na granicy gmin. Biorąc to pod uwagę zasadnym jest
wystąpienie z wnioskiem o 50% partycypację. Remont został przeprowadzony.
Całkowity koszt to ok. 201 tysięcy. Most jest niezbędny w układzie
komunikacyjnym. Na dzień dzisiejszy koszty poniosła Gmina Pruszcz.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP, KB, KPGiM jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku 473?
za
-21
przeciw
-0
wstrzymało się -1
RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XIV/460/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
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W sprawie zatwierdzenia treści Porozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk i Gminą Pruszcz Gdański w
sprawie partycypacji w kosztach remontu mostu na rzecze Czarna
Łecha w miejscowości Krępiec, zlokalizowanego na granicy dwóch
gmin: Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Miasta Gdańska.
Uchwałą stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

21.
ZATWIERDZENIA
TREŚCI
POROZUMIENIA
MIĘDZYGMINNEGO
POMIĘDZY
GMINĄ
MIASTEM
GDAŃSK
I
GMINĄ
PRZODKOWO
W
SPRAWIE
PARTYCYPACJI
W
KOSZTACH
MODERNIZACJI
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE.
(DRUK NR 480)
DIMITRIS T. SKURAS - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Druk dotyczy partycypacji w kosztach modernizacji oczyszczalni ścieków w
Przodkowie. Kiedy była podejmowana decyzja o ujęciu w Straszynie, wojewoda
wydał decyzję o ustanowieniu strefy ochronnej. Jednym z elementów był
harmonogram prac związanych z modernizacja istniejących oczyszczalni, które
przylegają do tego ujęcia. Tych gmin było wiele. Koszt partycypacji 1 850
tysięcy złotych. Teraz chodzi o kwotę 100 tysięcy złotych co stanowi 4,5%
kosztów wybudowania. Podjecie uchwały jest kontynuacja decyzji o
ustanowieniu strefy ochronnej.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KRP, KPGiM, KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku 480?
za
przeciw
wstrzymało się

-21
-1
-0

RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XIV/461/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie zatwierdzenia treści Porozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk i Gminą Przodkowo w sprawie
partycypacji w kosztach modernizacji oczyszczalni ścieków w
Przodkowie.
Uchwałą stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Ogłaszam przerwę do godziny 14.00.
Po przerwie.

22.
USTALENIA
JEDNOSTKOWEJ
STAWKI
KALKULACYJNEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO 1m2
POWIERZCHNI TERENÓW GMINNYCH SPRZĄTANYCH
PRZEZ
GDAŃSKI
ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH – ZAKŁAD BUDZETOWY W GDAŃSKU
NA 2003 ROK.
(DRUK NR 474)
DIMITRIS T. SKURAS - Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Druk dotyczy zawiera wniosek dotyczący ustalenia jednostkowej stawki
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni terenów gminnych
sprzątanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład
Budżetowy w Gdańsku na 2003 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
dotacje dla zakładów budżetowych są kalkulowane zgodnie ze stawkami
określonymi uchwałą. Do tej pory GZNK nie kalkulował odrębnie kosztów
związanych z utrzymaniem porządku. Na nasz wniosek wykonano korektę
budżetu i wykazano nie do szacowanie w tej pozycji. W związku z powyższym
uznaliśmy, że wniosek GZNK jest uzasadniony. Stawka wynosi 13 groszy za
1m2.
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Radny –BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KPGiM, KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku 474?
za
przeciw
wstrzymało się

-13
-1
-5

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

UCHWAŁĘ NR XIV/462/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej do 1m2 powierzchni terenów gminnych
sprzątanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
– Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2003 rok.
Uchwałą stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

23. ZMIANY UCHWAŁY NR X/255/2003 RADY MIASTA
GDAŃŚKA Z DNIA 26 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE
OKREŚLENIA ZADAŃ, NA KTÓRE PRZEZNACZONE BĘDĄ
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2003 ROKU ZMIENIONEJ
UCHWAŁĄ NR XII/399/2003 RADY MIASTA GDAŃSKA Z
DNIA 28 SIERPNIA 2003 ROKU.
(DRUK NR 479)
WALDEMAR NOCNY – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Jest to kolejny druk odnoszący się do funduszy z PFRON – u. Już wielokrotnie
zmienialiśmy zadania ponieważ zależy to od możliwości zrealizowania zadania.
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W tym wypadku pozostały środki i proponujemy w dwóch sferach spraw
zmiany. Chcemy przenieść środki z zadania pt. wspieranie pracodawców przy
tworzeniu nowych stanowisk, nie zostały one wykorzystane w sposób
odpowiedni. Pracodawcy nie wykazali inicjatywy w tym temacie. Chcemy
przesunąć te środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych u
osób indywidualnych. Gdyby udało się te środki przesunąć to uda się
sfinansować wszystkie wnioski.
Druga sfera zmian dotyczy kwoty 150 tysięcy złotych. Na koniec roku jest
przekazywany odpis od realnie wykorzystanych środków i w związku z tym
kwota ta została przekazana do miasta. proponujemy aby tą kwotę przeznaczyć
na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KSSiOZ, KB jest pozytywna. Kto z państwa jest za przyjęciem druku
479?
za
przeciw
wstrzymało się

-17
-1
-2

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

UCHWAŁĘ NR XIV/463/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie zmiany uchwały Nr X/255/2003 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr
XII/399/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
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24. WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO I
SĄDU OKRĘGOWEGO.
(DRUK NR 471)
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wnioskodawcą projektu jest KSiŁP. Bardzo proszę przewodniczącego komisji o
zreferowanie.
radny - ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado.
W imieniu KSiŁP chciałbym przedstawić projekt uchwały zarejestrowany jako
471, w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w
Gdańsku. W § 1 stwierdza się, że: RMG stwierdza dokonanie w głosowaniu
tajnym, wyboru ławników na kadencję w latach 2004 – 2007
1. do Sądu Rejonowego w Gdańsku, zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr
1 do uchwały,
2. do Sądu Okręgowego w Gdańsku, zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr
2 do uchwały,
3. do Sądu Rejonowego w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z listą stanowiącą
załącznik nr 3 do uchwały,
4. do Sądu Okręgowego w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zgodnie z listą stanowiącą
załącznik nr 4 do uchwały.
W § 2 zobowiązuje się przewodniczącego RMG do przesłania prezesowi Sądu
Rejonowego w Gdańsku i prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku właściwych
list wybranych ławników najpóźniej do dnia 30 listopada 2003 r.
Wysoka Rado.
Uchwałą RMG został powołany zespół ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników. Zespół wykonał wielka pracę analizując na 9 – ciu posiedzeniach
wszystkich zgłoszonych kandydatów. Chciałbym poprosić przewodniczącego
Zespołu – Jurka Adamskiego – o przedstawienie sprawozdania Zespołu. RMG
ma świadomość, że pierwotnie przewodniczącym był Aleksander Żubrys. W
końcowej fazie nastąpiła zmiana i kierownictwo przejął Jerzy Adamski. W razie
potrzeby obydwaj będziemy odpowiadali na pytania.

Radny – JERZY ADAMSKI odczytał sprawozdanie z pracy Zespołu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
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Radny – JERZY ADAMSKI
Proszę Państwa.
Każdy z radnych powinien otrzymać propozycję, którą sformułował zespół –
270 kandydatów wytypowanych przez Zespół. Powtarzam, radni nie są do
niczego zobligowani. Głosują według własnego sumienia.
radny - ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
W uzupełnieniu tego co powiedział radny Adamski chcę powiedzieć parę słów
do opinii. Jest tam jedna zmiana wynikająca z błędu drukarskiego. Chciałbym
abyście sięgnęli do opinii do Sądu Rejonowego. Tam w pozycji 80 jest
nazwisko Andrzej Ziółkowski. Proszę o wykreślenie tego nazwiska i wpisanie Ireneusz Wachowski. Przypominam, że jest to tylko opinia. To jest zgodne z
opinią Zespołu a jaka będzie decyzja RMG to już jest wola radnych.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę aby Kluby zgłaszały kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Klub PO zgłasza kandydaturę radnej Agnieszki Pomaskiej oraz radnego Macieja
Lisickiego.
radny - ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Klub SLD zgłasza kandydaturę radnej Barbary Meyer oraz radnego Marka
Polaszewskiego.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Klub LPR rekomenduje pana radnego Grzegorza Sielatyckiego. Zgłaszamy
jedna osobę zgodnie z wielkością klubu.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Klub PiS zgłasza kandydaturę pana radnego Kazimierza Koralewskiego.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest 6 osób. Może jeszcze ktoś się zgłosi? To może być troszeczkę za mało.
Może zgłoszą się nie zrzeszeni? Maria Małkowska, nie chcesz zgłosić się do
komisji? Nie.
Elę Grabarek ktoś zgłosił. Pani Grabarek zgadza się pani?
radna – ELŻBIETA GRABAREK - BARTOSZEWICZ
Nie. Zgłaszam pana Kamińskiego. Bardzo dziękuję za to zgłoszenie.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czy pan Kamiński wyraża zgodę?
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Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Z wielką przyjemnością ale niestety dzisiaj musze wyjechać poza Gdańsk wiec
nie mogę wyrazić zgody.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Mamy 6 – ciu kandydatów. Kto jest za tym aby zamknąć listę?
za
przeciw
wstrzymało się

- 19
-1
-5

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

Kto jest za tym aby radny Liskicki, radna Pomaska, radna Meyer, radny
Polaszawski, radny Sielatycki oraz radny Koralewski weszli w skład Komisji
Skrutacyjnej?
za
przeciw
wstrzymało się

- 23
-0
-2

RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Bardzo proszę aby komisja ukonstytuowała się. Do dyspozycji macie państwo
pokój 120. Proszę aby Komisja udała się do pokoju. Może komisja rozważy
propozycje aby po rozdaniu kart każdy mógł mieć 10 – 15 minut na głosowanie
i mógł głosować gdzie chce. Następnie po wyczytaniu nazwisk i każdy radny
będzie wrzucał karty do głosowania.
Komisja ma 15 min na ukonstytuowanie a my mamy 15 min przerwy.
Po przerwie
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę o zajęcie miejsc. Oddaje głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
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radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Komisja spotkała się na krótkim posiedzeniu, ukonstytuowała się i wybrała
mnie na przewodniczącego.
Pani Barbara Meyer będzie wyczytywała kolejno nazwiska z listy obecności.
Państwo będziecie podchodzili i otrzymywali po jednej karcie do głosowania do
poszczególnego sądu.
Głosujemy poprzez zaznaczenie wybranej osoby kółkiem wokół numeru.
Wszelkie inne znaki typu, „ptaszek”, przekreślone, poprawione kółko będzie
uznawane jako głos nieważny. Proszę starannie zakreślać nazwiska bo wszelkie
poprawki będą uznawane za nieważne.
Proszę zwrócić uwagę na to, że na każdej liście jest wypisana liczba miejsc
mandatowych. Oznacza to, że nikt nie może zaznaczyć więcej nazwisk niż jest
napisane. Można nie zaznaczyć żadnego, można zaznaczyć np. 80 ale jeśli
zaznaczy się więcej to głos będzie nieważny. I tak jest w każdym sądzie. Proszę
starannie zakreślać nazwiska.
W przypadku pana Łęczkowskiego to, nie otrzyma pan karty do głosowania do
Sądu. Przepraszam do jakiego sądu pan kandyduje?
radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie radny bardzo proszę o odpowiedzenie na to pytanie. Przewodniczący nie
zna wszystkich kandydatur i nie wszyscy wiedzą, że pan kandyduje.
Radny - WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Niech pan przewodniczący zobaczy na karcie do głosowania i po prostu tej
kartki nie da.
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Dobrze, komisja sprawdzi gdzie pan kandyduje skoro jest panu tak trudno
oświadczyć to komisji. Czy są jakieś pytania? Na głosowanie przeznaczamy 30
min. Będzie można oddać głos wcześniej. Jeśli okaże się, że czas jest za krótki
to wtedy go przedłużymy.
Radny - WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Czy ja mogę głosować w innym pomieszczeniu tego budynku.
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Zaraz zapytam mecenasa ale zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie
wolno panu głosować we własnej sprawie. W związku z tym ponieważ nie ma
możliwości aby komisja oglądała pańska kartę to nie można stwierdzić, czy pan
by nie głosował sam na siebie. Dlatego nie dostanie pan karty, na której jest
pana nazwisko.
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Radny - WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Ja zadałem inne pytanie. W głosowaniach tajnych muszą być zrobione
parawany. W związku z tym, że nie zabezpieczono wszystkim radnym takich
warunków to czy ja mogę głosować w innym pomieszczeniu niż na tej sali?
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Umówmy się, że można głosować w dowolnej sali w tym budynku.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Ja myślę, że tutaj jest problem dotyczący radnego Łęczkowskiego. Sądzę, że
Komisja Skrutacyjna powinna dać mu kartę z której sama wykreśli jego
nazwisko. Tym samym nie pozbawi go możliwości głosowania na pozostałych.
To jest logiczne. Tym samym uniemożliwiamy mu oddanie głosów na
pozostałych z tej listy.
Mecenas – ANDRZEJ BODAKOWSKI
Karta do głosowania jest kartą jednolitą dla wszystkich. Jest po prostu przyjęty
pewien wzorzec karty i na tym wzorcu nikt nie jest uprawniony do dokonywania
przeróbek. Jeżeli dokonamy jakiejkolwiek przeróbki to mamy zarzut, że tajność
głosowania została naruszona poprzez fakt iż konkretna karta będzie
przyporządkowana do konkretnego radnego. Ten wymóg tajności zostanie
złamany. Po to te kary są identyczne, drukowane aby zapewnić wymóg tajności.
Musi być zachowana jednolitość tych kart. Nie widzę takiej możliwości.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Apeluję o rozwagę. Fakt faktem, że radny we własnej sprawie nie może
zagłosować. Gdyby radny oddał taki głos to on będzie automatem nieważny.
Zaapelujmy do właściwej postawy. Nie ograniczajmy możliwości do
pozostałych pozycji. Zobaczmy co będzie później.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
To nie jest kwestia jednego głosu ale całego głosowania.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Ale dajmy radnemu możliwość. Niech sam pokaże czy potrafi podjąć decyzję.
Radny - WŁODZIMIERZ ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Jeżeli otrzymam kartę to w obecności pana przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, przewodniczącego RMG, mecenasa sam siebie wykreślę.
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Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Nie może pan otrzymać karty do głosowania ponieważ byłaby ona oznaczona.
Byłoby wiadome jak pan głosował a musi być zapewniona tajność głosowania.
Idąc za głosem radnego Olszewskiego narażamy się na to, że podjęta przez nas
uchwała byłaby nieważna z mocy oprawa. Związku z tym Komisja nie wyda
panu tej karty.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę o zachowanie ciszy.
Radny – SŁAWOMIR KOSAKOWSKI
Jest jeszcze taki aspekt, że pan radny po otrzymaniu kart nie zagłosował by na
nikogo a tym samym zwiększył swoją szansę.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Skoro ustawa mówi wyraźnie, że w sprawie w której ma się interes prawy nie
można zabierać głosów i głosować to to jest szerokie pojecie. W ogóle w tej
sprawie nie można zabierać głosu.
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Jeżeli nie ma więcej pytań to przystąpmy do głosowania. Pani radna odczyta
listę i będziemy pobierać karty do głosowania.
Bardzo proszę media o przejście za barierkę aby zachować tajność głosowania.

Radna – BARBARA MEYER – odczytała nazwiska radnych zgodnie z
listą obecności. Kolejno wyczytywani radni odbierali po 4 karty do
głosowania zawierające nazwiska kandydatów na ławników.
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Mamy 30 minut na zagłosowanie. Proszę aby członkowie komisji pełnili przy
urnie dyżur.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Przypominam, że po głosowaniu nastąpi przerwa do godziny 20.00. Ostateczne
wyniki i przyjęcie projektu odbędzie się o godzinie 20.00. O 20.00 spotykamy
się w pełnym składzie.
Po przerwie.
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Przystąpiono do głosowania nad wyłonieniem niezbędnego ilościowo
składu osobowego ławników. Radny – MACIEJ LISICKI – odczytała
nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Kolejno wyczytywani
radni odbierali karty do głosowania w II turze wyborów na ławników.
Radny - MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Podaję nazwiska osób, które w II turze weszły do Sądu Rejonowego:
- Firkowski,
- Górecki,
- Hopcia,
- Boruc,
- Strzałkowska,
- Adamska,
- Kiejzik,
- Banasik,
- Chrzanowski.
Do Sądu Okręgowego weszły następujące osoby:
- Brzezińska,
- Golembski,
- Kzimierczak,
- Kobiela,
- Luberda,
- Łyszcz,
- Narkiewicz,
- Rusinek,
- Staniszewska,
- Stąporek,
- Wieliczko.
Mamy już wybrane pełne składy.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Musimy teraz przegłosować. Proszę o włożenie kart do głosowania. Myślałem,
że będziemy głosować uchwałę, której załącznikiem będzie protokół komisji.
Natomiast są głosy aby było 270 nazwisk. Oczywiście, że to zrobimy ale trzeba
poczekać.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Jestem po tej stronie i tą osobą, która czeka na załącznik. Na 270 pozycji.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zrobimy teraz przerwę. Ogłaszam 15 minut przerwy.
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Po przerwie.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Już kserujemy ostatnią listę.
Przypominam, załącznik nr 1 – Są Rejonowy, załącznik nr 2 - Sąd Okręgowy,
załącznik nr 3 – Sąd Rejonowy Sąd Pracy, załącznik nr 4 Sąd Okręgowy Sąd
Pracy. Te 4 załączniki powinni państwo mieć. W sumie mamy 270 nazwisk.
radny - ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Macie państwo przed sobą uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego i Sądu Okręgowego. W § 1 RMG stwierdza dokonanie w
głosowaniu tajnym, wyboru ławników na kadencję w latach 2004 – 2007.
Nie będziemy czytali nazwisk. Myślę, że nie uchybimy procedurą. Każdy ma
przed sobą załączniki. Głosujemy łącznie nad uchwałą, czy po kolei nad
załącznikami.
Radny – TROMASZ SOWIŃSKI
Po pierwszą chciałbym zwrócić uwagę, że 258. Głosuje się uchwałę.
Głosowanie w cząstkowym układzie odbyło się.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zapytam się mecenasa.
Mecenas – ANDRZEJ BODAKOWSKI
Nad każdym oddzielnie to już głosowaliśmy. Ci ludzie stali się ławnikami w
momencie włożenia kart do urn. Ta uchwała nie tworzy nowego stanu tylko
zatwierdza stan, który zrobiliście poprzez akt głosowania. Niejednokrotnie
podejmujecie uchwały, w których jest parę załączników. Nawet na tej sesji
głosowaliście plany zagospodarowania, tam są załączniki. Nie głosuje się
załączników oddzielnie. Głosuje się nad uchwała wraz z załącznikami.
radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku 471?
za
przeciw
wstrzymało się

-22
-3
-1

RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XIV/464/2003
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2003 roku.
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu
Okręgowego w Gdańsku.
Uchwałą stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik nr 32, 33, 34,
35 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radni nie zgłosili wniosków i oświadczeń osobistych.

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zamykam obrady XIV sesji RMG. Dziękuję wszystkim za przybycie.
Przypominam, że spotykamy się za tydzień.
Obrady zakończono o godzinie 24.30
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Protokół sporządziła,
w dniu 10.12.2003 r.
podinspektor BRMG
Agnieszka Staniszewska
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Radny – MACIEJ LISICKI
Sytuacja jest taka, że są wszystkie głosy podliczone. Wiadomo ile głosów dostał
każdy kandydat. Nie ma wyłonionych zwycięzców. Tych nazwisk jest
powiedzmy 100 czy 150 i teraz trzeba uszeregować w kolejności. Sytuacja jest
taka, że wstukujemy dane do komputera ale komputer jest taki, że podaje
nazwisko i trzeba je znaleźć na liście oraz podać liczbę głosów. Taki jest
system. Jeśli mamy świadomość, że jest 1300 nazwisk na liście i 900 na drugiej
to razem jest 2200 nazwisk. Teraz wstukujemy w tempie 8 nazwisk na minutę.
Jeśli przyśpieszą do 20 nazwisk na minutę to jest 1200 nazwisk na godzinę.
Więc zajmie to jeszcze dwie godziny ale oni nie wstukują 20 nazwisk. Może
wstukają 15. Jestem przekonany na 100%, że będzie dogrywka. Tam jest
mnóstwo osób, które maja taka sama liczbę głosów. Jestem pewny, że albo na
jednej albo na drugiej liście znajdą się osoby, które mają taka sama liczbę
głosów i będzie trzeba zrobić dogrywkę. Będzie trzeba drukować nowe karty.
Jeśli jest kworum to ja sugeruję do jutra. Proponuję to odłożyć do jutra. Oni to
musza skończyć dzisiaj ale my spotkajmy się jutro. Proponuję godzinę 9.00 –
10.00.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Problem jest jeszcze inny. Widać, że nie ma sporo osób.
Radny – MACIEJ LISICKI
Nie, siedzą tam na dole i pomagają. Kworum jest na pewno, Ja widzę, że jest
kworum. Na dziewiątą jutro przyjść, będą te wyniki i wtedy może już BRMG
przygotuje już karty na dogrywkę. Mówię, za półtorej godziny będzie dopiero
wynik.
To może na 8.00. Oni mogą to dzisiaj przygotować. Maria przestań, wstaniesz
na 8.00.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Słuchajcie, podejmujemy decyzję 8.00. W takim razie przerwa do 8.00 rano.
Jutro.
Radny – WŁODZIMIERZŁĘCZKOWSKI
Chciałem podziękować Głogowskiemu, Polaszewskiemu i Marii Małkowskiej
za te 3 głosy.
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