PROTOKÓŁ NR XLVII/06
z XLVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 26 stycznia 2006 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 9.00.
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięli wszyscy radni.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Przewodniczący Rady Miasta BOGDAN OLESZEK otworzył

i

przewodniczył obradom sesji Rady Miasta Gdańska.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych, gości, młodzież na galerii z gimnazjum
nr XVI z Zaspy.
Przerwa między 13,oo a 14,oo. Obiadu dzisiaj nie zamawialiśmy w związku z takim
nie innym proponowanym porządkiem obrad. Myślimy, że jeżeli sprawnie

a
to

przeprowadzimy to jest szansa żebyśmy obiad jedli już poza siedzibą Rady Miasta.
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego o włączenie pod obrady
projektu

uchwały

w

sprawie

przeznaczenia

stref

z

miejscowych

zagospodarowania przestrzennego pod drogi w kategorii dróg gminnych

planów
(druk

nr 1748).

1

Wpłynęły wnioski Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie pod obrady
projektów uchwał w sprawie:
1) zmieniająca Uchwałę nr XVI/506/99 z dnia 25 listopada 1999 r. Rady Miasta
Gdańska w sprawie likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”
w Gdańsku będącego zakładem budżetowymi utworzenia jednostki budżetowej
oraz utworzenia środka specjalnego pn. „Utrzymanie zwierząt egzotycznych” oraz
Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r. Rady Miasta Gdańska
w
sprawie w sprawie
wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w
likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk –
Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku
oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą
„Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (druk nr 1750),
2) wyrażenia zgody i uprawnienia Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o. do używania
nazwy miasta Gdańska w znaku towarowym (druk nr 1751)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
odprowadzania ścieków (druk nr 1739)

i

ppkt 21 w punkcie 5.

Dla przypomnienia podam, że wpłynął wniosek pana radnego Eugeniusza
Głogowskiego dot. tego druku ale w momencie zdjęcia tego druku z porządku obrad
jest on już bezzasadny.

Bardzo proszę Przewodniczących Klubów, w tej chwili musimy zrobić Konwent
bo jest propozycja zmiany porządku obrad.

Chwila przerwy.

Proszę Państwa odbył się Konwent Seniorów, na którym został przedłożony
projekt Oświadczenia w sprawie Morskiego Terminalu LNG w Porcie Gdańsk wraz

z

uzasadnieniem i prośba o wniesienie go pod dzisiejsze obrady. Konwent przychylił się
do tego aby to dzisiaj znalazło się w porządku obrad, oczywiście Państwo zadecydują
czy się znajdzie.
Również wpłynął projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały rozwiązania
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1. Proszę Państwa jest to bardzo poważny temat
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i bardzo proszę o to aby on był w normalnym trybie na następną sesję. Komisja
Edukacji, tu się zobowiązał pan Przewodniczący, się tym tematem zajmie. Temat jest w
ogóle w prokuraturze zgłoszony. Ja myślę, że ten temat w najbliższym czasie zostanie
rozwiązany, rozstrzygnięty, czy rzeczywiście Rada Miasta Gdańska

i Komisja

Edukacja została wprowadzona w błąd. Pozwólmy żeby to w normalnym trybie czyli na
następną sesję obiecuję Państwu, że wejdzie ten projekt na następną sesję i to
również będzie rozpatrywała Komisja Edukacji.
A teraz proszę Państwa ja bardzo proszę, bo nie było wszystkich na sali, o zajęcie
miejsc. Mieliśmy niestety przykrą uroczystość wczoraj, zmarł nasz kolega z I kadencji
radny pan Wyganowski, znany człowiek. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie
minutą ciszy tego wydarzenia. Dziękuję bardzo.
Powiem tylko, że była wczoraj delegacja Rady Miasta Gdańska na pogrzebie.
Przystępujemy do porządku, będziemy głosować.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady druku nr 1748?
za

- 22

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

Ten druk został włączony pod dzisiejsze obrady jako punkt 15A.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady druku nr 1750?
za

- 25

przeciw

-

1

wstrzymał się

-

1

Ten druk został włączony pod dzisiejsze obrady jako punkt 22.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady druku nr 1751?
za

- 24

przeciw

-

0

wstrzymał się

-

1

Ten druk został włączony pod dzisiejsze obrady jako punkt 3A.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady Oświadczenia w sprawie
Morskiego Terminalu LNG w Porcie Gdańsk (druk nr 1752)?
za

- 25

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

Ten druk został włączony pod dzisiejsze obrady jako punkt 4A po Interpelacjach.
Przypomnę jeszcze, że z porządku obrad zszedł druk nr 1739, to nie głosujemy.
Głosujemy porządek obrad.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim porządkiem obrad ?
za

- 23

przeciw

-

0

wstrzymało się

-
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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.

4A. Oświadczenie w sprawie Morskiego Terminalu LNG w Porcie Gdańsk
nr 1752).
5.

(druk

Uchwały w sprawie :

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok
2006 (druk nr 1749)
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2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej

w

mieście Gdańsku, terminu płatności i sposobu jej poboru (druk nr 1747)

3) zapewnienia

na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia
nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej
z
Kazachstanu, lub innej republiki środkowo – azjatyckiej byłego ZSRR
na
czas nieokreślony (druk nr 1741)

3A) wyrażenia zgody i uprawnienia Spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o.
w
Gdańsku do używania nazwy miasta Gdańska w znaku towarowym (druk
nr 1751)

4) nadania

Straży Miejskiej w Gdańsku Regulaminu Organizacyjnego
(druk nr 1745)

5) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w
Gdańsku na 2006 rok” (druk nr 1746)

6) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/1268/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 19
maja 2005 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów
naukowych Prezydenta Miasta Gdańska – im. Gabriela Daniela Fahrenheita
dla absolwentów szkół z maturą międzynarodową (druk nr 1738)

7) odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia – Złota Karczma – w rejonie przewidywanej
lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku (druk nr 1729)

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki
Południowe w mieście Gdańsku (druk nr 1728)

9) uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Matemblewa w rejonie ulicy Waldorffa w mieście Gdańsku (druk nr 1730)

10)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki –
Migowo obszar pomiędzy ul. Piecewską a szkołą w mieście Gdańsku
(druk nr 1731)

11)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pasa
Nadmorskiego rejon ulicy Hallera w mieście Gdańsku (druk nr 1735)

5

12)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonie ulicy Lipcowej w Kokoszkach w mieście Gdańsku
1737)

w
(druk nr

13)zmiany

uchwały nr XXXVII/1247/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 28
kwietnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulicy Dąbrówki
w
mieście Gdańsku (druk nr 1732)

14)odstąpienia

od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej i tzw. „Trasy W-Z” w mieście
Gdańsku (druk nr 1733)

15)o przystąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon willi Tannenheim w mieście Gdańsku
(druk nr 1734)

15A)przeznaczenia stref z miejscowych planów
przestrzennego pod drogi w kategorii dróg gminnych

zagospodarowania
(druk nr 1748)

16)nadania nowej nazwy ronda (druk nr 1742)
17)nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 1743)
18)nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 1744)
19)zatwierdzenia

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy przemysłowej
Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy
ul.
Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi
dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i
zbiorowego
odprowadzania
ścieków
świadczonych
przez
Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM"
Spółka z o.o. w Gdańsku (druk nr 1736)

20)wyrażenia

woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, działającej pod firmą Zakład
Utylizacyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk nr 1740)

21)zmieniająca Uchwałę nr XVI/506/99 z dnia 25 listopada 1999 r. Rady

Miasta Gdańska w sprawie likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
„Wybrzeża” w Gdańsku będącego zakładem budżetowymi utworzenia
jednostki budżetowej oraz utworzenia środka specjalnego pn. „Utrzymanie
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zwierząt egzotycznych” oraz Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002
r. Rady Miasta Gdańska w sprawie w sprawie wstrzymania likwidacji
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład
Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy
w likwidacji w
Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz
Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w
Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu
Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden
zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych” (druk nr 1750)
6.
7.

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

radny EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, ja zgłaszałem się jeszcze przed głosowaniem. Chciałem
zapytać dlaczego druk 1739 jest zdjęty z porządku obrad, po prostu uzasadnienie. Jest
to sprawa bardzo ważna. Uważam, że w dniu dzisiejszym sesja powinna się tym
zagadnieniem zająć. Myślę, że to wymaga co najmniej uzasadnienia i pewnej dyskusji
wśród radnych.

radny

KAZIMIERZ

KORALEWSKI

–

Przewodniczący

Komisji

Polityki

Gospodarczej i Morskiej
Szanowni Państwo, Wysoka Rado.
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej uważała, że projekt druku 1739, którego
wnioskodawcą, właściwie wnioskodawcy nie było tego druku jako takiego. Tam na tym
druku była opinia Prezydenta. Nie widziałem tam podpisu, nie rozumieliśmy tego w ten
sposób, że wnioskodawcą tego projektu był Prezydent, stąd w naszej opinii jest to
niepotrzebne zdjęcie, niepotrzebny unik ponieważ projekt Komisja uznała za dobry.
Pan Prezydent w pewnym momencie z taką refleksją zgłosił projekt, który został
przedstawiony Radzie Miasta 17 czy 15 listopada a zatem wszystkie opinie

o tym

projekcie były pozytywne, on był uzgodniony, a zatem nie rozumiem takiego kroku, że
Prezydent wycofał ten projekt. Procedowanie tego druku nie groziło żadnymi
konsekwencjami prawnymi, taka jest nasza opinia. My jako Rada Miasta jesteśmy z
mocy ustawy zobowiązani do tego aby stanowić prawo miejscowe i przed takim
obowiązkiem nie powinniśmy się uchylać. Pan Prezydent zresztą deklarował
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współpracę odpowiednich służb w tej sprawie i ja myślę, że dzisiaj jest dzień,

w

którym powinniśmy ostatecznie taki regulamin uchwalić. Następna sesja jest już po
terminie ustawowym, po 17 lutego i jeżeli my dzisiaj tego regulaminu nie uchwalimy to
po prostu coś takiego jak prawo miejscowe pt. regulamin dostarczania wody

i

odprowadzania ścieków w tym mieście nie będzie obowiązywał, nie będzie takiego
prawa

miejscowego

a

zatem

Rada

Miasta

Gdańska

pozbawia

się

czy

ubezwłasnowolnia się i takiego regulaminu, mimo że ma ustawowy obowiązek
uchwalić, nie uchwala. Ja myślę, że tu w imieniu Komisji podejmę kroki, podejmę próbę
wprowadzenia tego druku do porządku obrad panie Przewodniczący.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak, wcześniej zgłaszał pan taką chęć, ja tylko czekałem aby wniosek taki wpłynął.
radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Mamy do czynienia z faktem następującym, że Rada Miasta nie wypełnia swoich
statutowych uprawnień i to jest fatalny sygnał dla mieszkańców Gdańska dlatego,

że

to jest jedna z tych uchwał gdzie inicjatywa przygotowania uchwały należy

do

Rady Miasta i prawdę powiedziawszy to nie wiem dlaczego Rada Miasta tego trudu nie
podjęła, dlaczego Prezydium Rady Miasta w ogóle nie reaguje i nie wiem dlaczego w
ogóle został złożony wniosek Prezydenta w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja może wyjaśnię panu radnemu, że nieprawdą jest, że nie podjęliśmy takich kroków,
bo wczoraj jak tylko wpłynął, o godzinie bodajże 15,oo wpłynął wniosek o zdjęcie, to
natychmiast podjęliśmy taką inicjatywę. Rozmawialiśmy, może pan Przewodniczący
Koralewski potwierdzić bo do komisji zostało to skierowane i to była komisji rola żeby
przygotować druk, i pan Przewodniczący Komisji został poinformowany, tak że
natychmiast podjęliśmy taką próbę. Nie było to okryte tajemnicą do teraz, pan
Przewodniczący Komisji wiedział od razu i pan Przewodniczący powiedział i takie były
uzgodnienia, że rozważa taką kwestię aby złożyć dzisiaj na sesji taki wniosek. Zostały
poczynione kroki. Tyle wyjaśnienia.
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radny EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, ja rozumiem, że w dniu dzisiejszym na podstawie wniosku
inicjatywy Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej będzie ten druk po prostu
procedowany czyli sprawa jest jasna w sensie merytorycznym, będzie zmiana porządku
obrad i będzie procedowane, natomiast drugą rzeczą, o której mówił pan radny
Kamiński wydaje mi się, że po merytorycznym rozstrzygnięciu tego zagadnienia dobrze
by było w dniu dzisiejszym podzielić się pewnymi uwagami czy refleksją co do
procedowania w takich przypadkach, bo mamy w tej kadencji już drugi przypadek,
pierwszy dotyczył problematyki oświaty szkolnej gdzie inicjatywą powinna się wykazać
Rada jako organ. Ponieważ nie ma tego w regulaminie, nie ma doprecyzowane jak w
takiej sytuacji postępować, ten przypadek również przed chwilą był i uważam, że
należałoby ustalić czy są jeszcze jakieś zagadnienia, które mogą

do końca tej

kadencji jeszcze w tym zakresie wpłynąć i ustalić procedurę postępowania ale pierwszą
rzeczą chciałbym mieć zapewnienie, że w dniu dzisiejszym mamy wniosek czy on
będzie i będzie on procedowany tak aby można było merytorycznie odnieść się do tego
regulaminu.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Odpowiadam panu radnemu. Tak, rzeczywiście podejmiemy takie kroki, poszukamy
gdzie jeszcze takie grozi nam niebezpieczeństwo, że to co do nas należało. To co
wiem to Komisja uznała, że ten nowy projekt to jest jak gdyby opinia, stąd chyba to
nieporozumienie uznając, że druk jest i nie będziemy zmieniać. Przynajmniej tak
rozmawiałem z panem Koralewskim i taka była opinia Komisji. I takie były wczoraj
uzgodnienia, że dzisiaj pan Koralewski wprowadza pod obrady druk, który Komisja
procedowała, inaczej poprawkę, którą złożył pan radny. Tak zostały te ustalenia
poczynione.

radna ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, panie Prezydencie.
Po pierwsze chciałabym uprzejmie prosić żeby pan Przewodniczący, chyba nie jest to
tajemnicą, odczytał pismo pana Prezydenta uzasadniające jasno i wyraźnie dlaczego
tak się stało.
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Po drugie, ja uważam, według mojego rozeznania sprawy bo też kilka dni nad tym
pracowałam, nie można dzisiaj wprowadzić druku albowiem chodzi o wprowadzenie do
tego druku zmian w postaci zapisu, że uchwalamy regulamin złożony 16 października
przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne do Rady Miasta.
Po trzecie – uważam, że jak się dowiedziałam, nie wiem czy na dzień dzisiejszy jest
tak samo, 2 dni temu radni tego pierwszego egzemplarza nie otrzymali od Rady Miasta
poza członkami Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, więc w związku

z tym

jeżeli radni nie otrzymali, jeżeli to jest oczywiście prawda bo tak mi powiedzieli radni, że
oni nie znają tego projektu regulaminu, który byśmy mieli dzisiaj uchwalić zgodnie z
ustawą o obowiązku opracowania nowego regulaminu i zgodnie

z

procedurami chyba, że w przerwie czy kiedyś powielono by radnym, było to by
pierwsze czytanie. Nie wiem czy radni by się zgodzili uchwalać coś czego nie dostali
jako dokumentu. Następnie też dyskutowałam z wieloma ludźmi na ten temat

z

zewnątrz jeżeli biorąc pod uwagę ustawę, to jeżeli możemy przyjąć dwa rozwiązania.
Jeżeli dzisiaj nie uchwalimy żadnego regulaminu to możemy go uchwalić albo na sesji
nadzwyczajnej, którą można zwołać tylko pan Przewodniczący zresztą to w rozmowie
mówił, że można by sesję nadzwyczajną zwołać. Jeżeli uważamy, że to jest tak
ważne to chyba sesję na jeden punkt zwołać na dwie godziny nie byłoby problemu
przed 17 lutego a gdyby już nie to z mocy ustawy wejdzie ten pierwszy regulamin, który
my dzisiaj chcemy wprowadzać z dniem 17 lutego i będzie obowiązywał, więc gmina
nie będzie pozbawiona uregulowań natomiast na Komisji przyjęty został wniosek, że
gdzieś w kwietniu najpóźniej powstanie nowy regulamin z uwzględnieniem uwag tych,
które odbiorcy najwięksi czyli spółdzielnie mieszkaniowe zgłosili, załączonym
regulaminem usług i wzorami umów, które będą z odbiorcami wody i odprowadzania
ścieków zawierane. I na to też pan Prezydent jakoby przystał, więc w związku z tym
należy dobrze zapytać radców prawnych czy dzisiaj możemy w ogóle wnosić i czy jest
sens wnoszenia tego, jeżeli pozostali radni nie mają, jeżeli mają to panie
Przewodniczący proszę mnie sprostować. Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa, pan Koralewski jest w kontakcie z prawnikiem, przygotowuje
wprowadzenie tego pod obrady. Bardzo dużo się Państwa zgłasza. Możliwe, że nie
ma sensu żebyśmy dyskutowali w tym punkcie jak będziemy dyskutowali bardzo
proszę.
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radny MACIEJ LISICKI
Proszę Państwa ja myślę, że trochę ostudźmy nastroje. Ewidentną sprawą jest to,
że wnioskodawcą uchwały powinien być jakiekolwiek ciało spośród Rady Miasta
Gdańska, czy to Klub, czy to grupa radnych, czy moim zdaniem komisja i oczywiście
nie ma żadnych formalnych przeszkód żeby dzisiaj komisja przygotowała druk

i

w trybie nadzwyczajnym ten druk jeszcze dzisiaj wszyscy razem moglibyśmy go
wprowadzić na sesję. Pytanie tylko jest czy jest sens to robić bo prawda jest taka,
większość radnych zapisów tego druku nie widziała do dnia dzisiejszego

że
i

dyskusja nad bardzo poważnym dokumentem w sytuacji kiedy dwudziestu kilku radnych
nie widziało tego dokumentu jeszcze na oczy byłaby dosyć iluzoryczna

i chyba

pozbawiona sensu. Ja w 100 % zgadzam się z tym co powiedziała pani radna Zofia
Gosz, nic się nie dzieje po upływie 17 lutego, ustawa mówi, że wchodzi

w życie

projekt regulaminu, możemy spotkać się na sesji lutowej i uchwalić nowy, poprawiony
regulamin bądź tak jak była wersja na komisji spotkać się w kwietniu i przygotować
rzeczywiście już regulamin zadawalający wszystkie strony. Mówię formalnie dzisiaj
można wprowadzić ten druk ale czy jest sens.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Proszę Państwa, wybaczcie ale ta sprawa naprawdę nie jest warta żeby na jej temat
tak długo rozmawiać. Po pierwsze - nic się nie stanie jak to będzie w lutym. Po drugie –
SAUR się spóźnił z tym projektem. Po trzecie – niepotrzebnie ten projekt przedstawił
Prezydent bo to komisja powinna ten projekt przedstawić ale generalnie nic się nie
stało, po prostu wina leży po stronie ustawodawcy, Sejm uchwalił fatalną ustawę o
zaopatrzeniu zbiorowym w wodę. Ta ustawa jest niezrozumiała, jej wykonanie będzie
nastręczać ogromnych problemów czego przykładem jest chociażby ta dyskusja, bo co
to za pomysł żeby Rada Miasta występowała

z inicjatywą uchwałodawczą w

sprawie regulaminu wody. Co to Rada Miasta ma specjalistów, ekspertów, urzędników,
no kpina po prostu. Dlaczego firma dostarczająca wodę ma przedstawiać projekt,
Prezydent powinien to jest prawo miejscowe, więc widzicie Państwo na drobnych
przykładach jak w Sejmie parę osób nie myśli, oczywiście dla gwoli sprawiedliwości to
jest ustawa przegłosowana przez poprzedni Sejm. Tak że apeluję, nic się nie stanie jak
w lutym spokojnie Komisja przygotowuje ten projekt uchwały, Prezydent go zaopiniuje,
naprawdę spokojnie.
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radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja wszystkich Państwa proszę, może nie dyskutujmy i albo zgłosi pan Przewodniczący
Koralewski, który ustala w tej chwili czy jest to zgodne z prawem.
radny TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Trzy krótkie sprawy. Pierwsza istotna chyba i warta podkreślenia, że w pełni zgadzam
się z wypowiedzią pana Prezydenta. Druga rzecz – jeśli chodzi o to co mówił pan radny
Kamiński i pan radny Głogowski, to jest kolejny lapsus prawny zrobiony przez naszych
milusińskich w Warszawie, w którym Rada, która jest organem uchwałodawczym jest
mieszana do pracy jako organ wykonawczy. Rada nie jest od przygotowywania
projektów uchwał, dodatkowe wątpliwości budzi fakt,

że taki projekt przedstawia

monopolista na rynku czyli w tym wypadku byłoby to podwójnie jakby złe gdyby coś
takiego się stało. Inicjatywa ze strony Rady jest rzeczywiście absurdem, przecież
nieliczne grono administracji, które posiada Rada to jest grono, które obsługuje przede
wszystkim funkcjonowanie Rady jako organu uchwałodawczego a nie jak mówił pan
Prezydent

eksperci

czy

pracownicy

merytoryczni

wydziału,

którzy

mieliby

przygotowywać to. No i w końcu trzecia sprawa – akurat w tym wypadku nawet gdyby z
obydwoma wcześniejszymi wątkami się zgodzić, nie widzę żadnego problemu aby
dzisiaj wprowadzić tą uchwałę na sesję, zwłaszcza jeśli komisja ma jednoznacznie
pozytywną opinię na jej temat.
Proszę Państwa ta uchwała była miesiącami uzgadniana, jeszcze wcześniej przez
SAUR z różnymi stronami zainteresowanymi, potem była uzgadniana i wielokrotnie
dyskutowana na komisji. Ja osobiście wielokrotnie także spotykałem się
przedstawicielami zainteresowanych stron z mojego okręgu wyborczego. Myślę,

z
że

część radnych także. Można powiedzieć, że treść uchwały, tej którą miałaby zamiar
wprowadzić komisja jest w zasadzie w 90 % uzgodniona. Mówię w 90 bo nie ma tak, że
wszyscy na wszystko się zawsze godzą, ale ta treść jest treścią akceptowalną i
wracając do tego co mówiła pani Gosz na koniec, no ja pamiętam takie uchwały i
regulaminy z zakresu spraw społecznych, które były uzgodnione z tak wieloma
ważnymi osobami, że właściwie jako Rada mieliśmy powiedziane na sesji, że nie
powinniśmy w nich nic zmieniać bo to są po prostu rzeczy skończenie doskonałe, więc
w tym momencie także można powiedzieć, że ten regulamin jest tak daleko
uzgodniony, że właściwie jeżeli nie mamy istotnych wątpliwości co do pewnych treści w
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nim zawartych a myślę, że takich wątpliwości nie będzie, możemy go bez problemu
uchwalić.

radny RYSZARD KLIMCZYK
Ja tylko krótkie sprostowanie i uwaga do tego co pani radna Gosz powiedziała.
Mianowicie powiedziała, że po 17 lutym jeżeli my nie uchwalimy to wejdzie w życie
regulamin przedstawiony przez SAUR. Jest to, na ile ja czytam ustawę, jest to
nieprawda, po prostu nie wejdzie w życie żaden regulamin a SAUR będzie stosował
swój projekt jako wzorzec umowy i tylko tyle, natomiast będziemy mieli taką sytuację,
że miasto Gdańsk w ogóle będzie pozbawione regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę. Tylko tyle chciałem wyjaśnić. Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja tylko powiem Państwu zanim udzielę głosu panu Mękalowi, że pan Koralewski
zgłosił mi, że będzie zmiana porządku obrad, zgłosi ten punkt, tak że będziemy
dyskutować w tym punkcie.
radny TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący, zgodnie z naszym regulaminem wnioski formalne głosuje się i
zgłasza poza kolejnością. Ja podszedłem do pana 15 minut temu z prośbą

o

udzielenie mi głosu bo chcę zgłosić wniosek formalny, pan go nie udziela. Myślę, że to
jest jedna rzecz, którą też trzeba uregulować w naszej Radzie w jaki sposób zgłaszamy
wnioski formalne.
Ja zgłaszam wniosek formalny abyśmy powrócili do porządku obrad. Ja nie wiem
w którym punkcie się w tej chwili znajdujemy. Zatwierdziliśmy porządek obrad

i

powinniśmy przejść do komunikatów panie Przewodniczący. Ta dyskusja jest poza
porządkiem obrad. Apeluję o powrót do porządku obrad.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Powracamy do porządku obrad i zgodnie z wnioskiem pana radnego ucinamy w tej
chwili dyskusję. Ja nie słyszałem tego wniosku, słyszałem tylko co ty wyprawiasz. Też
wyjaśnię to i mam tu świadków, natomiast teraz ucinamy dyskusję, wrócimy do tego
punktu jak będzie wniosek o zmianę porządku obrad.
Jesteśmy teraz w punkcie : Komunikaty.
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PUNKT 2
KOMUNIKATY
- Prezydium i Komisji Rady Miasta
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W sekretariacie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pokój 207 znajduje się
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z materiałem.
Przypominamy przewodniczącym komisji merytorycznych RMG o obowiązku złożenia
sprawozdania z działalności komisji za rok 2005 oraz planu pracy na rok 2006. Termin
składania powyższych dokumentów upływa 31 stycznia.
Europejska Fundacja Ochrony Zabytków rozpoczyna realizację projektu

pt.

„Kształcenie ustawiczne w zakresie rewitalizacji zieleni zabytkowej”. Obszarem projektu
jednej z grup jest teren wokół siedziby Rady Miasta. Sądzę, iż uczestnictwo w tym
przedsięwzięciu razem ja myślę przy pomocy Komisji Rozwoju Przestrzennego jak i
pana Prezydenta pozwoli nam na pogłębienie naszej wiedzy o historii siedziby

i

wokół siedziby Rady Miasta, jak wyglądało to miejsce. Ja myślę, że to będzie bardzo
ciekawy temat i radni będą tym zainteresowani, i nie tylko radni bo

i

mieszkańcy naszego miasta.
W dniu dzisiejszym ze względu na taki a nie inny program sesji nie będą serwowane na
dole obiady w przerwie. Myślimy, że jeżeli tutaj dobrze popracujemy,

to

zakończymy sesję przed przerwą jeszcze.
Czy są komunikaty komisji? Nie ma komunikatów komisji.

- komunikaty Prezydenta Miasta

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Już jeden komunikat załatwiliśmy czyli sprawozdanie, powtórzę raz jeszcze, z pracy
Komisji ds.bezpieczeństwa. To jest ustawowy wymóg przedstawienia Wysokiej Radzie,
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jest w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miasta, my go przesyłamy do Wojewody,
więc traktuję, że ten komunikat w ten sposób zrealizowaliśmy a nie będę szerzej o tym
mówił bo szkoda czasu, tak że bardzo dziękuję komisji tutaj obecnej

za pracę.

Oczywiście Komisja Samorządu i Ładu Publicznego, która w Radzie Miasta jest komisją
wiodącą, ze wszystkimi szczegółami związanymi z pracą tej komisji zapoznała się.
Dodatkowo mam trzy komunikaty.
Pierwszy - to informacja dotycząca spraw sądowych prowadzonych przez miasto
Gdańsk w Sądzie Administracyjnym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

w

Warszawie w związku z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego.
To zwłaszcza istotne dla pana Wiceprzewodniczącego Tomasza Sowińskiego ale
wydaje mi się dla całej Rady. A więc tak: w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest
89 uchwał, w tym 26 było skarg na uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, 63 skargi w sprawie odrzucenia zarzutów do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i co jest ciekawe – 60 spraw
zostało wygranych, 28 spraw jest w toku, czyli można z całą odpowiedzialnością
powiedzieć, że to co przygotowuje Prezydent Miasta, Biuro Rozwoju Gdańska a
uchwala Rada Miasta Gdańska jest zgodna z prawem

i w Naczelnym Sądzie

Administracyjnym czyli w instancji wyższej w Warszawie są

4 sprawy, 3 sprawy są

zakończone i 3 wygrane na korzyść miasta, 1 sprawa jest

w toku, a więc to też

potwierdzenie, że działalność w zakresie przygotowywania, uchwalania planów
zagospodarowania przestrzennego jest w jak najwyższym porządku i o wysokiej
jakości.
Drugi komunikat – proszę Państwa chciałem przedstawić informację o stanie
przygotowania i realizacji inwestycji niektórych:
Rewitalizacja Głównego Miasta, przebudowa ulicy Piwnej, Chlebnickiej, zadanie to jest
po przetargu, zakończenie inwestycji jest przewidziane w tym roku.
Budowa iluminacji Wielkiej Zbrojowni, jak wiemy już jest ona po kompleksowej
renowacji, w 2005 r. pozyskaliśmy projekt techniczny, budowa iluminacji nastąpi
w 2006 roku.
Przebudowa mostu drogowego nad zewnętrzną fosą Twierdzy Wisłoujście, o to
bardzo Komisja Kultury zabiegała, zadanie jest w trakcie realizacji, w listopadzie
ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą więc wszystko jest na dobrej drodze.
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Centrum Hewelianum, budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku,
projekt dofinansowany z Unii Europejskiej i tutaj wybrano inżyniera kontraktu, wybrano
wykonawcę i planowany termin otwarcia ofert już do rozpoczęcia robót – luty 2006 rok.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Grunwaldzkiej, odcinek od granicy z miastem
Sopot do ulicy Hallera, ostatnie 3 odcinki ścieżki w trakcie realizacji, zima naturalnie
przerwała i zakończenie zadania planowane w II kwartale 2006 roku.
System informacji miejskiej, zadanie po przetargu, pierwszy etap będzie realizowany w
tym roku.
Infrastruktura techniczna dla kąpieliska morskiego na Stogach, po przetargu,

w

trakcie realizacji.
Hangar w kąpielisku Brzeźno, zadanie uzgadniane jest z Urzędem Morskim.
Marina jachtowa przy ulicy Szafarnia, zaplecze socjalno-sanitarne, już jest po otwarciu
ofert

na

koncepcję

programowo-przestrzenną

i

wobec tego

będzie

można

przygotowywać przetarg na wykonawcę.
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kartuskiej z ulicą Nowatorów, ważne zadanie

z

punktu widzenia terenów przemysłowych, zadanie jest po przetargu, umowa

z

wykonawcą podpisana, zadanie ma być zrealizowane do końca bieżącego roku.
W tym też roku zakończymy IV etap zagospodarowania pasa nadmorskiego czyli
Przymorze, Jelitkowo.
W tym roku zakończymy I etap budowy ścieżki rowerowej na Wyspie Sobieszewskiej, w
trakcie jest opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę ostatniego odcinka
ulicy Słowackiego na odcinku dolnym od nasypu byłej kolei do ulicy Grunwaldzkiej.
Przypominam, że to finansuje inwestor niemiecki firma ECE.
Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego Podwale Grodzkie – Błędnik –
Podwale Jagiellońskie – planowane zakończenie w przyszłym roku a prace budowlane
rozpoczną się w tym roku.
Przebudowa ulicy Spacerowej – w trakcie, chwilowe zawieszenie z powodu zimy.
Budowa Trasy W-Z – podpisanie z wykonawcą umowy nastąpi jeszcze w styczniu
a więc rozpoczęcie fizycznie budowy ze stopnieniem śniegu, wczesną wiosną
rozpocznie się budowa przedostatniego odcinka Armii Krajowej do ulicy Kartuskiej,
przypominam to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Świętokrzyska, Platynowa, Małomiejska, Wawelska –
zadanie w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji w tym roku.

16

Marynarki Polskiej – kolejna inwestycja z Unii Europejskiej, umowa z wykonawcą
podpisana, przypominam Dromex, Budimex i rozpoczęcie prac nastąpi na przełomie

I

i II kwartału tego roku.
Przebudowa przeprawy tunelowej przez Martwą Wisłę – udział miasta Gdańska,
przetarg na pozyskanie koncepcji przestrzennej jest ogłoszony przez Zarząd Morskiego
Portu Gdańsk, ta koncepcja jest finansowana przez Port, gmina będzie partycypować w
przyszłości w budowie tego tunelu.
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – jest tam kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych,
jest już ustalony plan realizacji tych zadań, rozpisane osoby odpowiedzialne, cały
skomplikowany schemat jest przyjęty przez Prezydenta Miasta, przetargi na kolejne
zadania inwestycyjne będą przeprowadzone do końca II kwartału bieżącego roku.
Modernizacja siedziby Straży Miejskiej – zakończenie inwestycji w tym roku.
Ulica Wodnika do ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej – pozyskano projekt
techniczny na budowę ulicy, prowadzony jest wykup gruntów, rozpoczęcie inwestycji w
2006 r.
Zrzut nr 1 do Kanału Raduni, do opływu Motławy – w trakcie realizacji, zakończenie
inwestycji w tym roku.
Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kaplicznej oraz budowa ulicy Nadmorskiej – po
przetargu, umowa z wykonawcą, na wiosnę rozpoczęcie prac budowlanych.
W tym roku planujemy zakończenie inwestycji kanalizacji deszczowej w ulicach: Leśna,
Kwietna, Świerkowa, Słoneczna.
Termoizolacja w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku ulica Elbląska,

do

końca roku zamierzamy to skończyć.
Budowa szkoły podstawowej na Ujeścisku – mamy już opracowany projekt techniczny,
rozpoczęcie w II kwartale, przygotowany jest przetarg na wykonawcę.
Most Braci Lewoniewskich, przebudowa wiaduktu – w styczniu to nie, ale w lutym,
marcu, wszystko zależy od warunków pogodowych, przekazanie placu do budowy.
Budowa drugiej jezdni ulicy Gospody, fragment Drogi Zielonej – wykup gruntów trwa,
mamy nadzieję, że zakończymy w tym roku.
Przebudowa Alei Jana Pawła II w Gdańsku, na odcinku od Hynka do Alei
Rzeczypospolitej – w II kwartale opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

i

w tym roku jeszcze mamy nadzieję, że uzyskamy pozwolenie na budowę.
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Przebudowa skrzyżowania ulica Grunwaldzka w Gdańsku z ulicami: Jaśkowa Dolina,
Konopnicka, Dmowskiego, Partyzantów, czyli jednym słowem rejon Manhattanu,
umowa z wykonawcą zawarta, zadanie jest przygotowane do realizacji.
Modernizacja Hali OLIVIA – zakończenie robót czerwiec 2006 r., po przetargu.
Modernizacja stadionu piłkarskiego LECHIA przy ulicy Traugutta, dokumentacja
projektowo-techniczna będzie gotowa w marcu 2006 r.
Proszę Państwa to informacja o niektórych inwestycjach. Sądzę, że istotne i ważne dla
Wysokiej Rady.
I ostatni komunikat – żużel. Państwo śledzą pewnie w prasie

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie Prezydencie przepraszam a gdyby te co pan czytał informacje, zresztą bardzo
ciekawe i ważne można było dostać do skrytek, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Oczywiście dostarczymy do skrytek w Radzie Miasta.
Proszę Państwa – żużel. Wczoraj otrzymałem pismo, list od pana Prezesa Pawła
Olechnowicza, z którego wynika, że potwierdza raz jeszcze chęć finansowego wsparcia
żużla pod warunkami, że żużlem zajmie się nowa, świeża, transparentna, uczciwa,
rzetelna instytucja. Myśmy zaproponowali, jak Państwo wiedzą, istniejący Klub Auto
Moto Klub, którego Prezesem jest nasz kolega radny Zdanowicz. To jest Związek, który
jest członkiem dużego, krajowego Związku Motorowego i proszę Państwa tam będzie
stworzona od podstaw sekcja żużla. Ten organizator, ten Klub ma akceptację LOTOSu. W związku z bardzo skomplikowanymi, niejasnymi, już nie chcę więcej mówić,
sprawami finansowo-prawnymi w dotychczasowym Klubie,
GKS, którego Prezesem jeszcze jest Marek Formela, żużel

czyli w Korporacji
w Gdańsku

będziemy musieli budować od podstaw, czyli od II ligi.
Jak Państwo wiedzą ekstra liga już jest poza nami dlatego, że LOTOS nie uregulował
zadłużenia wobec zawodników, no można mieć żal ale takie jest prawo sponsora.
Po prostu uznał, że sytuacja tam jest bardzo niejasna, nie chce mieć z tym nic
wspólnego. Licencja do I ligi też jest w rękach, nazwijmy to ogólnie, pana Formeli,

w

związku z tym i tutaj przejęcie tej licencji też z tych powodów jest niemożliwe,

w

związku z tym mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu Klub Auto Moto podpisze
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umowę sponsorską z LOTOS-em i że to pozwoli Klubowi stworzyć sekcję a przede
wszystkim pozyskać zawodników do II ligi, czyli żużel z Gdańska nie znika, musimy go
budować może nie od podstaw ale od II ligi, takie są uwarunkowania bym powiedział
formalno-prawne, finansowe i sądowo-prokuratorskie, i mam nadzieję,

że to co w

liście przeczytałem od pana Prezesa LOTOS-u będzie przez jego współpracowników
dotrzymane i że te umowy zostaną podpisane.
Proszę Państwa de facto stadion żużlowy z budynkami i halami towarzyszącymi my
oceniamy, że praktycznie jest porzucony od listopada ubiegłego roku. Komisja miejska
weszła tam w ubiegłym tygodniu i nie wykluczone, że Zastępca Prezydenta pan
Wiesław Bielawski, który jakby nadzoruje ten skomplikowany proces przejęcia majątku,
tutaj będzie informował stosowne organy. My do końca nie mamy wiedzy jaki jest
stopień obciążenia hipotek. Przepis Kodeksu Cywilnego jest jak Państwo wiedzą chory,
on co prawda zniknie w lipcu tego roku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego a ten
przepis Kodeksu Cywilnego sprowadza się do tego, że jak ktoś porzuci swoją
własność, to gmina musi ją przejąć włącznie z długami, musi spłacić nie swoje długi.
No i tak de facto nastąpiło porzucenie i my to przejmujemy. Oczywiście pierwotnie
byliśmy przygotowani do przejęcia hali na Zawodników,

ku temu mamy pewne

środki finansowe zabezpieczone w budżecie, do stadionu byliśmy do końca
przygotowani ale oczywiście przejmujemy ten stadion i rzecz jasna stadion żużlowy
przekażemy w użytkowanie na zasadach transparentnych klubowi Auto Moto Klub w
Gdańsku by służył zawodom II ligi żużla. Tak że trzymajcie Państwo kciuki abyśmy
rzeczywiście mogli przynajmniej w II lidze jeździć i mam nadzieję, że sezon 2006-2007
może uda nam się wejść do I ligi, no a później do ekstra ligi. W każdym razie na pewno
najbliższe dwa, trzy sezony będziemy musieli się piąć do góry, odbudowywać pozycję
ale myślę, że to potrafimy, przykład LECHII GDAŃSK jest tutaj dobrym przykładem.
Proszę Państwa na końcu jeszcze komunikat a bardziej informacja ze strony pana
Szczepana Lewny – Zastępcy Prezydenta w sprawie, o której dzisiaj jedna z gazet
donosiła. Sądzę, że jest ważne żeby osobiście zainteresowany Państwu przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie.
radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Szanowna Rado.
Ja tu gwoli wyjaśnienia ponieważ pan Prezydent powiedział mniej więcej jak do tego
doszło, więc jeszcze dodam do tego, chciałbym wytłumaczyć z czego się wzięło,
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że Gdański Auto Moto Klub tu się za to wziął. To nie chodzi o jakiś rozgłos, że nagle
zmiana dyscypliny, że wchodzimy w żużel. To były kwestie regulaminowe. Otóż
ostateczny termin przejęcia i zamyka się okienko transferowe upływa z dniem 31
stycznia. Tak jak Rafineria sobie zażyczyła żeby stworzyć nowy klub, to to by trwało
z rejestracją sądową około 5 – 6 tygodni. W związku z tym, że Gdański Auto Moto Klub
działa na terenie Gdańska i jest sfederowany w Polskim Związku Motorowym,

i

statut pozwala na to żeby to można przejąć i uruchomić jakąś dodatkową dyscyplinę,
stąd była nasza propozycja. Ponieważ już się pokazały w tej chwili jakieś tam notatki,
że to są polityczne sprawy, że ktoś chce na tym zrobić jakieś tam sobie publicity, więc
ja oświadczam, że tu chodziło tylko i wyłącznie o dobro i to że ja, mój klub mógł akurat
to wszystko przejąć. Wszystkie dokumenty, cały komplet, który miałem złożyć,
chodziło jeszcze o ekstra ligę, które miały być złożone do ubiegłej soboty były
przygotowane. Zabrakło tego drobiazgu takiego jak pieniędzy żeby spłacić
zawodników. Tyle chciałem dodać do wyjaśnień pana Prezydenta. Dziękuję bardzo.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Poproszę teraz pana Prezydenta Szczepana Lewnę.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, panie i panowie Radni.
Zamiarem moim było poinformować dzisiaj Państwa jako pierwszy o krokach podjętych
przeciwko mnie przez prokuraturę gdańską. Niestety przeciek prasowy, który w moim
przekonaniu, wg mojej wiedzy nie wypłynął ani ode mnie, ani z Urzędu Miasta,
spowodował, że tego zamiaru już w pełni zrealizować nie mogę ponieważ jest
informacja prasowa w „Gazecie Wyborczej”. Tym niemniej uważam za słuszne,
właściwe abym stanął przed Państwem i abyście Państwo ode mnie dowiedzieli się
o zasadniczych elementach tej sprawy. Mianowicie prokurator sformułowała przeciwko
mnie zarzuty naruszenia artykułu 231 § 1 Kodeksu Karnego przez to, jak uzasadniła,
że bez wymaganego jej zdaniem w tym przypadku wyroku sądu eksmisji, przejąłem od
pana Smolińskiego lokal przy ulicy Grunwaldzkiej, lokal już w tym czasie przez niego
opuszczony ale pozostały po nim jakieś części mienia i śmieci

i tym samym

naraziłem, zdaniem prokuratury, pana Smolińskiego na straty a przez to wypełniłem
przesłanki wspomnianego artykułu 231 § 1. Nie zgadzam się w żadnym przypadku ze
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stanowiskiem prokuratury, jestem na tyle na ile pozwala mi znajomość prawa i
znajomość rzeczy czyli faktów dotyczących tej sprawy, absolutnie przekonany, że
żadna z przesłanek art.231 nie została w tym przypadku w ogóle wypełniona, nie
mówiąc o tym, że nie została wypełniona przeze mnie.
Pokrótce postaram się Państwu przekazać stan faktyczny korzystając z notatek, które
sobie przygotowałem. Od co najmniej 1995 roku pan Smoliński nie płacił regularnie
czynszu za zajmowany lokal a zajmował ten lokal od 1990 roku. Stan zadłużenia był
różny w różnych okresach ponieważ następowało umorzenie postępowania
upadłościowe itd. I tak np. na 31 maja 1995 roku było to ponad

15.000 pln a na

koniec miesiąca października 2004 roku było to 142.000 zł z jakimś tam jeszcze
dodatkiem. Próbowaliśmy rozwiązać umowę i doprowadzić, znaczy miasto, urzędnicy
miejscy próbowali rozwiązać

ten

problem w sposób

rutynowy czyli przez

wypowiedzenie umowy, eksmisję i odebranie w ten sposób lokalu. Takie działanie było
jednak na przestrzeni czasu przez pana Smolińskiego skutecznie blokowane przez
unikanie odbioru pism sądowych. Jak wspomniałem sprawa trwała od dłuższego
czasu, wtedy kiedy się dowiedziałem o wysokości zadłużenia, badając wysokość
zadłużenia na lokalach użytkowych gdzieś w kwietniu, w maju

o

zadłużeniu na tym lokalu, zacząłem szukać kto jest winny, dlaczego do tego doszło i
wtedy po raz kolejny, o ile wiem po raz drugi został złożony wniosek o eksmisję

do

sądu i jednocześnie inny pozew o zapłatę. Pozwy zostały złożone ale sprawie nie
można było nadać biegu ponieważ pan Smoliński nie był w tym czasie nigdzie
zameldowany i gdziekolwiek na każdy ze znanych adresów wysyłano pisma
procesowe, one wracały z adnotacją „adresat nieznany”, „nie podjęto w terminie” itd.
Taki był stan bezpośredni. Trochę wcześniej, przez okres prawie 3 lat tj. od lutego 2001
roku pan Smoliński nielegalnie, mając już rozwiązaną umowę najmu czyli bez
jakiejkolwiek ku temu podstawy prawnej, korzystał z tego lokalu a nadto nie mając
koncesji handlował w tym lokalu alkoholem. Bez zezwolenia również w okresie letnim
prowadził przy tym lokalu ogródek gastronomiczny, po prostu robił co chciał, po prostu
działał nie licząc się z nikim i z niczym. Referat Handlu wielokrotnie nakazywał najemcy
zamknięcie ogródka oraz informował o konsekwencjach sprzedaży alkoholu bez
zezwolenia. Wszczęta kontrola Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzędu Celnego oraz
dochodzenie Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie sprzedaży alkoholu bez
zezwolenia w lipcu 2004 roku zostało umorzone. Pan Smoliński

z własnej

inicjatywy skontaktował się z miejskimi urzędnikami i w przeszłości poprosił o
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rozłożenie długu na raty. Taka umowa, przy częściowym umorzeniu długu, została
spisana po raz pierwszy w 1996 roku. Z tej umowy pan Smoliński spłacił chyba tylko
jedną ratę, nawet nie chyba. Krótko mówiąc na pana Smolińskiego nie było rady.
Ponadto mając różne długi nie tylko w stosunku do miasta, według naszej wiedzy, pan
Smoliński w połowie września zaniechał tam działalności gospodarczej, lokal

stał się

opuszczony. Dowiedziałem się o tym przy tej okazji, że szukając rozwiązania na
doręczenie mu pozwu m.in. posłałem ludzi, w znaczeniu amerykańskim niejako, tak jak
widzimy to na filmach amerykańskich tak powiedzmy, żeby mu po prostu wręczyli ten
pozew i spisali na tą okoliczność notatki. To również nie doszło

do skutku

ponieważ lokal zastano zamknięty. Szła zima, opuszczony lokal, groźba całkowitej jego
dewastacji. W tej sytuacji rzeczywiście poleciłem aby otwarto drzwi

od zaplecza,

spisano dokładnie całe mienie, komisyjnie, ze zdjęciami, ze wszystkimi szykanami,
które pozwoliłyby zachować pełen szacunek dla mienia pana Smolińskiego. W
momencie kiedy to zrobiłem pan Smoliński, nie musieliśmy tego wywozić na magazyn,
pan Smoliński się zjawił jednak i odebrał to sam. W tej sytuacji uważam, iż wszystkie
działania, które podjąłem w tej sprawie nie tylko nie były przekroczeniem kompetencji
jak twierdzi pani prokurator, ale były wykonaniem obowiązku, który ciąży na mnie z
mocy ustawy, podpisanej umowy i zakresu zadań, ochrony mienia miejskiego. Gdybym
tego nie zrobił co zrobiłem a nic innego w tej konkretnej sytuacji zrobić nie mogłem,
próby doręczenia pozwu i uruchomienia sprawy sądowej spełzłyby na niczym i to
mieliśmy co do tego pewność, bo nawet gdyby udało mi się wyznaczyć kuratora do tej
sprawy jako nieznanego z adresu

z miejsca pobytu pozwanego, to on by się

pojawił na chwilę i potem znowu by zniknął. Gdybym zatem nie zrobił tego co zrobiłem,
dzisiaj prawdopodobnie dług wobec miasta wyniósłby około 250 - 300 tys.zł, lokal
byłby prawdopodobnie zdewastowany i w takim przypadku rzeczywiście powstałaby
podstawa

do postawienia mi zarzutu z 231 ale z odwrotnego powodu

niewykonania obowiązku ochrony powierzonego mi mienia. Tak, w końcu rozwiązano
problem lokalu gastronomicznego w grudniu, przejął go zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Gdańska

z 05 października 1995 r. i pod ustalonymi z miastem warunkami,

restaurator Włodzimierz Soroczyński. Nowy najemca spłacił całe długi, całe zaległości
w kwocie ponad 142 tys.zł pana Smolińskiego a ponadto przekazał miastu
wyremontowany przez siebie lokal wcześniej zajmowany, bo to przejęcie nastąpiło w
ramach zamiany. W przeciwieństwie do pana Smolińskiego jest rzetelnym płatnikiem.
Należy podkreślić, że zarówno w lokalu dzierżawionym obecnie przez pana
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Soroczyńskiego jak i w lokalu, który przekazał, prowadzona jest działalność
To są wszystkie znane mi okoliczności tej sprawy. Chciałem o

gospodarcza.

tym Państwa poinformować. Działałem wyłącznie w imieniu i na rzecz ochrony interesu
i mienia miasta, nie było żadnych innych podtekstów ani kontekstów tego działania, i
skutek ochrony interesu miasta został osiągnięty, teraz wiemy to na pewno. Jeśli
przedtem rzeczywiście spekulowałem co do ewentualnych skutków tego jeśli nic nie
zrobię,

to teraz rok później już wiem co by się stało i stało by się to co wtedy

przewidziałem, musiałem to zrobić. Dziękuję.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. W międzyczasie poproszę
jeszcze w komunikatach komisji o przekazanie tego apelu z inicjatywy radnych, to nie
wiem czy apel przekaże pan Olszewski. Bardzo proszę żeby pan przekazał tutaj panu
Prezydentowi. Dziękujemy bardzo.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
radny RYSZARD KLIMCZYK – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Panie Prezydencie, panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Jakoś nie mamy szczęścia do procedowania w dobrej atmosferze, w spokojnej
atmosferze. Dzisiaj z pewnością na ustach wielu mieszkańców jest doniesienie „Gazety
Wyborczej”, informacja o postawieniu zarzutów panu Prezydentowi Lewnie. Ja dziękuję
bardzo panu Prezydentowi Lewnie za bardzo wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie.
Jestem pewien, że niezawisły sąd te wszystkie okoliczności pod uwagę weźmie, czy to
jako

okoliczności

łagodzące,

czy

okoliczności,

które

w

ogóle

odpowiedzialność karną pana Prezydenta, natomiast jest inna sprawa

wyłączałyby
i powstają

pytania, które trzeba tutaj zadać publicznie panu Prezydentowi Adamowiczowi. Czy pan
Prezydent uważa, że pozostawanie pana Prezydenta Lewny pod zarzutami
prokuratorskimi przyczynia się do sprawnej pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czy to
nie jest przeszkoda do sprawowania tej funkcji? Czy w takiej atmosferze tą funkcję
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można właściwie i efektywnie sprawować? To jest pierwsze pytanie i to jest pytanie,
które z tego pytania się jakby rodzi. Czy pan Prezydent Adamowicz będzie wyciągał
konsekwencje personalne wobec pana Prezydenta Lewny to znaczy czy zdecyduje się
na jego dymisję? Dziękuje bardzo.

PUNKT 4
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA
Interpelacje

radnych

wraz

z

odpowiedziami

stanowią

załącznik

nr

1

stanowią

załącznik

nr

2

do niniejszego protokołu.
Zapytania

radnych

wraz

z

odpowiedziami

do niniejszego protokołu.
radna ELŻBIETA GRABAREK-BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja chciałabym się odnieść do kilku zapytań, które złożyłam. Muszę powiedzieć,
że jestem zaniepokojona. To jest zapytanie nr 16/06 z 16.01.2006 r. w sprawie ofert
odrzuconych przez Komisję Konkursową.
Proszę Państwa kilka miesięcy temu na Komisji Kultury pytałam jak wyglądają sprawy
składania wniosków ponieważ różne podmioty zwracały się do mnie

z

zapytaniem o szkolenia, o termin składania, pilotowałam tą sprawę i proszę Państwa
co się okazuje. Bardzo dużo wniosków jest odrzuconych, 222 wnioski na 545 jest
odrzuconych z powodu błędów formalnych. Przyznam szczerze, tak reżimowej Komisji
Konkursowej nie znałam i jako przykład Państwu podam, że to są tak drobne sprawy
techniczne, brak podpisu, np. połowa wniosków to są wnioski CARITASU, który od
wielu lat korzystał właśnie z tych form grantowych na wspieranie różnych, bardzo
ważnych akcji. Jest brak podpisu księdza Bradtkego

i to jest powód żeby

kilkanaście takich wniosków zostało odrzuconych.
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Proszę Państwa myślę, że należałoby zrobić z tego użytek i wyprostować tą sytuację,
bo wydaje mi się, że jesteśmy niepoważni, że szereg instytucji, stowarzyszeń nie
będzie mogło uzyskać dofinansowania wartościowych akcji. Dlatego uważam, że są
dwie ścieżki: albo dać do uzupełnienia naprawdę tych drobnych błędów formalnych,
albo zmienić zapis uchwały ale to wiadomo ścieżka jest dużo dłuższa. Przyznam
szczerze kiedy otrzymałam ten wykaz to ten wykaz mnie poraził, że tak szereg
cennych inicjatyw po prostu nie będzie można zrealizować i bardzo proszę o zajęcie się
tą sprawą. To jest pierwsza rzecz. Druga – ponieważ jak Państwo wiedzą, złożyłam
wniosek do NIK-u w sprawie środków jakie zostały wykorzystane na koncert Jarre’a.
Chciałabym zapytać członków Rady Fundacji czy jakieś działania zostały podjęte.
Mamy kolegę Sowińskiego, który jest w Radzie Fundacji, czy jakieś takie sprawozdanie
było złożone? Myślę, że Rada Miasta powinna, skoro założyła tą Fundację, mieć w tej
sprawie jakąś odpowiedź. Na dzień dzisiejszy my nic na ten temat nie wiemy a jest to
ciało statutowe jak Rada Fundacji. Państwo mają

w wykazie nazwiska

członków Rady Fundacji. I kolejna sprawa, o której chciałam porozmawiać, to dotyczy
chociażby liczby rejestrowanych samochodów. Chciałabym zapytać pana Prezydenta
czy taka liczba a jest porażająca, nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, że rocznie
rejestrujemy ponad 200 tys. To jest zapytanie nr 4/06. Zadałam pytanie dotyczące
liczby zarejestrowanych samochodów w mieście Gdańsku i podam liczby: w 2002 r. –
219.938, w 2003 r. – 222.023, w 2004 r. –
zarejestrowanych samochodów. Świadczy to o tym,

222 tys. i w 2005 r. – 228 tys.
że bardzo dużo rejestruje się u

nas samochodów czyli to pokazuje jak ważki jest problem naprawy dróg, przebudowy
dróg i myślę, że te informacje również właściwie powinny być wykorzystane. To tyle
odnośnie moich zapytań. Dziękuję.

radny JERZY ADAMSKI
Ja chciałbym zabrać głos ponieważ jestem Przewodniczącym Komisji Konkursowej,
która te ponad 200 organizacji odrzuciła z powodów formalnych. Ja się bardzo dziwię,
że pani zadaje takie pytania. Głosowała pani nad uchwałą o współpracy

z

organizacjami pozarządowymi. Tam wyraźnie były sformułowane warunki formalne. My
jako radni nie przewidzieliśmy możliwości odwołania się w przypadku gdy projekt
zostaje odrzucony z powodów formalnych. Źle by było gdyby te projekty nie zostały
odrzucone. Przy pierwszej lepszej kontroli konsekwencje tego ponieśliby urzędnicy

i

Prezydent. Nie można tak mówić, że ktoś popełnił niewielki błąd. CARITAS nie
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dołączył aktu powołania Dyrektora Bradtkego. Z dokumentów wynikało,

że

Dyrektorem jest ksiądz Kornacki, o którym w CARITAS-ie już prawie zapomniano.
Proszę Państwa błędy formalne są tego typu, że należy je uwzględniać. Tak jak
powiedziałem pierwsza lepsza kontrola, a Wydział jest kontrolowany i przez NIK,
przez RIO, to podniesie i konsekwencje będą oczywiście w odniesieniu

i
do

urzędników. Jeżeli chcemy takich sytuacji uniknąć, proszę bardzo. Zapiszmy

w

uchwale Rady Miasta ale przed ogłoszeniem konkursu grantowego, że jest tryb
odwoławczy i wtedy będzie inna sytuacja. Inną sprawą jest to, że konkursy trwają od
wielu lat, wymogi formalne są prawie takie same i one się powtarzają. Świadczy to tylko
o niechlujstwie tych organizacji i o lenistwie, bo mają one taką możliwość, że mogą
przyjść z przygotowanymi dokumentami do urzędników, urzędnicy mogą te dokumenty
sprawdzić. Wtedy należałoby te dokumenty włożyć do koperty, zakleić, zaadresować i
byłoby wszystko w porządku czyli nie rozgrzeszajmy tych organizacji. Ja w ogóle tutaj
nie czuję się winny tej sytuacji, mówię w imieniu Komisji, ponieważ

w takich

sytuacjach jeżeli nie ma trybu odwoławczego trzeba te trudne decyzje podejmować i
nikt nas jako członków Komisji z tych decyzji nie zwolnił. Tak że dziwię się w ogóle
temu pytaniu i dziwię się tym wątpliwościom, że wiele dobrych projektów nie będzie
realizowanych. No to ci, którzy te projekty ułożyli, zaoferowali, to mogli się trochę
przyłożyć. Mówię to było albo lenistwo, albo niechlujstwo. Dziękuję bardzo.
radny TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Chciałem zabrać głos w sprawie interpelacji 151/05. Jest to interpelacja dotycząca
przedszkola 43. Ja przyjmuję wyjaśnienie, które zostało mi przedstawione natomiast
problem pozostał, bo oczywiście rozwiązanie awaryjne jakie jest proponowane czyli
przeniesienie w wypadku wypowiedzenia umowy najmu, które nastąpiło przez
spółdzielnię stanie się skuteczne rok wcześniej niż spodziewało się miasto czyli we
wrześniu i oczywiście nie tyle jakby jest problemem miasta co z tym zrobić bo to jest
wola spółdzielni mieszkaniowej, która jest właścicielem tego terenu, jednakże trzeba
powiedzieć, że rozwiązania awaryjne są awaryjne i to w wysokim stopniu, niezbyt
dogodne. Wydaje się istotne abyśmy mogli w tej skomplikowanej sytuacji, której nie
chcę teraz przedstawiać bo by za długo trwało, wspomóc spółdzielnię

np.

wystąpieniem do Marszałka i myślę, że dobrze by było gdyby to zrobił nie Wydział a
właśnie Prezydent Miasta lub któryś z jego Zastępców o to aby uwzględnić wniosek
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albo pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Przedszkole jest instytucją publiczną i chodzi o
to aby pan Marszałek bądź to umorzył część należności dotyczącej tej powierzchni, tej
przestrzeni, na której znajduje się Przedszkole jako instytucja publiczna, bądź to co
najmniej odroczył możliwość spłaty lub rozłożył, ułatwił możliwość spłaty za to
Przedszkole. Miasto nie ma alternatywy tam. Cena proponowana za tą powierzchnię
jest taka, że właściwie za tą cenę można by zbudować nowe Przedszkole, więc nie ma
powodu, dla którego miasto miałoby wykupywać. Do tego są tam przeszkody prawne
natomiast to Przedszkole działa już ładnych parę lat, działa dobrze i szkoda by było
aby takiej publicznej placówki się pozbywać ze względu na trudności finansowe, które
ma w tej chwili spółdzielnia. Myślę, że pan Marszałek, gdyby miasto jako takie
wystąpiło do niego, miałby tutaj możliwość bądź to umorzenia a co najmniej
odroczenia spłaty za, powtarzam, za przestrzeń, którą zajmuje instytucja publiczna jaką
jest Przedszkole.
Na marginesie wypowiedzi pani radnej Grabarek chciałbym powiedzieć, aczkolwiek nie
jestem upoważniony dlatego nie chcę głęboko w to wnikać, że Rada Fundacji jest
dumna z koncertu Jarre’a. Ja osobiście uważam, że jest to wielkie osiągnięcie jako
członek Rady Fundacji, tejże właśnie Fundacji Gdańskiej, że lata całe jak ona była jak
w zamrażarce, oczywiście nikt tego nie widział a kiedy zaczęła działać i to tak dobrze,
to nagle zaczynają się pretensje. W moim przekonaniu, to jest moje prywatne zdanie,
wydźwięk medialny koncertu Jarre’a, przesłanie które dzięki temu zostało wysłane do
całego świata, reklama miasta Gdańska, reklama wydarzeń sierpniowych, łącznie z
płytą DVD, która ma tytuł „Solidarność” przypominam, myślę że, pewno będę za to
skrytykowany ale w sumie jest szersze i mocniejsze niż pewno większość działań
innych podjętych razem w tej sprawie i myślę, że dzięki Jarre’owi

i dzięki temu

koncertowi udało nam się nagłośnić ideę Solidarności, XXV-lecie jej powstania, także
to, że ona była początkiem, co było wyraźnie podczas koncertu

i w materiałach

pokoncertowych jest podane a przede wszystkim proszę Państwa reklama miasta w
prawie 2-godzinnym koncercie, który był transmitowany na cały świat. Jedna minuta
takiej reklamy by kosztowała pewno więcej niż pieniądze, które miasto dołożyło do
tego koncertu, oczywiście kwestie techniczne, rozliczenia to są kwestie techniczne i
rozliczenia, niech to NIK sobie wyjaśni. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku
ale wykorzystywanie każdej okazji także takiej do tego żeby snuć jakieś wątpliwej
jakości prawda pretensje, nie wiadomo tak naprawdę do kogo, uważam za co najmniej
niesmaczne.
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DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący Sowiński, ja chciałabym pana uspokoić, wystąpienie do
Marszałka pan Prezydent wysłał, oczekujemy na działania pana Marszałka.

radna ELŻBIETA GRABAREK-BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja z uwagą wysłuchałam wystąpienia pana Adamskiego i pozwolę sobie nie zgodzić
się z tą oceną ponieważ naszym zadaniem jest uaktywnienie społeczności lokalnej

i

tak rozumiem, że system grantowy ma służyć ludziom. Jeżeli 222 wnioski na 500 kilka
zostało odrzuconych, to powinna być jakaś refleksja, monitorowanie tego faktu. Chcę
powiedzieć, że Biblioteka Wojewódzka np. jest odrzucona, pani Meyer, nie wiem czy
pani o tym wie, wszystkie wnioski grantowe są odrzucone z powodów formalnych.
Byliśmy w Danii gdzie przyglądaliśmy się jak funkcjonują właśnie tego typu działania i
tutaj powinna być z naszej strony ogromna pomoc i troska by pomóc tym podmiotom
przy wypełnianiu a nie rozkładanie rąk, źle wypełniono, nie dostarczyli jakiegoś
formalnego dokumentu. Myślę, że właśnie najpierw urzędnicy powinni wzywać dane
podmioty celem uzupełnienia, pomocy w wypełnianiu wniosków. Praktycznie Komisja
Konkursowa powinna oceniać merytoryczność i tu powinien być bój i spór o
wydatkowanie pieniędzy a nie że połowa wniosków jest odrzucona z pobudek
formalnych, powtarzam formalnych nie merytorycznych

i jeszcze raz apeluję o

to, żeby z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, że tak dalej być nie może, bo
zabijemy aktywność społeczną, i chyba nie o to chodziło w formule konkursowej.
Proszę przejrzeć, ja Państwu chętnie dam ten wykaz, jest on porażający. Wiele
instytucji, stowarzyszeń nie uzyska ani złotówki. Jeżeli my się mamy tym szczycić to ja
na pewno nie i bardzo proszę o dwie rzeczy, o to żeby zmienić formułę na przyszłość,
dać wszystkim termin do uzupełnienia jeżeli to jest brak podpisu czy innych
technicznych historii. My nie możemy mówić o technicznych sprawach, my musimy
mówić o merytorycznych wnioskach, czy uważamy, że dany podmiot rzeczywiście
służy społeczności lokalnej i sensownie chce wydawać pieniądze czy nie, a nie
możemy mówić, że przecinka, kropki albo z KRS-u nie ma aktualnego wyciągu, albo
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podpisu pani Kowalskiej księgowej, bo tak to brzmi proszę Państwa. Izba Skarbowa
wzywa nas do uzupełnienia PIT-u, nikt nas nie ściga, nie odrzuca tylko daje nam
zawsze szansę na uzupełnienie, w związku z tym mamy wadę prawną w uchwale i
musimy to zmienić, taka jest moja sugestia.
I druga sprawa odnośnie ad vocem do pana Sowińskiego. Ja oczekuję, że pan jako
członek Rady no da nam jakieś wyjaśnienia, bo skoro pan tam jest to jakąś funkcję pan
pełni również do analizy wydatków. Ja nie neguję zasadności koncertu, ja nie neguję
szereg innych działań, które się z okazji XXV-lecia Solidarności zadziały, tylko chyba
dobrze pamiętamy, że w jakim trybie procedowaliśmy uchwałę i jaka była moja
intencja. Chodzi o zasadność, tryb wydatkowania pieniędzy i co z tą superatą, która się
pojawiła, ponieważ myśmy wskazali na koncert a nie na działalność Fundacji nie
daliśmy pieniędzy i to jest istotna różnica. Dziękuję.

radny JERZY ADAMSKI
Pani radna, uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest uchwalana co
roku. Będzie pani miała możliwość w tym roku wnieść te poprawki. Szkoda, że pani nie
wnosiła do tej pory, takie uchwały uchwaliliśmy już dwa razy i w żadnej

z tych

uchwał nie było możliwości trybu odwoławczego i jakoś tego pani nie widziała. Proszę
uważniej czytać uchwały i jakby takie propozycje wprowadzać. Poza tym były
prowadzone szkolenia dla organizacji pozarządowych, właśnie pod kątem wymogów
formalnych. Każda organizacja była uprzedzona, że nie ma możliwości odwołania.
Zdawały sobie z tego sprawę, pozostawię to bez komentarza i w ogóle taki ton
wypowiedzi pani radnej, która jednak powinna uszanować to co się uchwała na tej
Radzie, dziwi mnie po prostu. Proszę Państwa brak formalny jest brakiem formalnym.
Tu w tym roku nic się nie da zrobić jeśli chodzi o tą sytuację. Nie ma żadnych
możliwości uzupełnienia. Odpadło ponad 200 organizacji i trudno, nawiasem mówiąc
pani radna powinna się zastanowić co by było gdyby te organizacje pozostały.
Proszę Państwa na organizacje wypadałoby kilkaset złotych, 500 złotych może mniej.
Ja dziękuję, ciekawe jak te pieniądze wtedy podzielić. Proszę Państwa nie byłoby
lepszych bo lepsze projekty to są projekty dopracowane, dopilnowane, bez błędów
formalnych i nie można tak mówić, że coś jest lepsze czego nie ma. Tak że proszę
pilnować prac nad uchwałami i proszę takie rzeczy wprowadzać do uchwał żeby nie
było pretensji. Proszę mieć pretensje do samego siebie. Dziękuję bardzo.
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radny TOMASZ SOWIŃSKI
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć tylko na zarzuty, chyba tak by to trzeba było określić,
pani radnej Grabarek. Po pierwsze ja nie jestem upoważniony do tego aby wypowiadać
się w imieniu ani Rady Fundacji, ani Fundacji. Po drugie – pani radna nie zwróciła się
ani do Zarządu Fundacji, bo to on powinien na to odpowiedzieć, ani do Rady Fundacji
żeby taka odpowiedź została udzielona. Ja musiałbym mieć upoważnienie do takiej
odpowiedzi, tylko od razu rozesłała skargi do wszystkich świętych. Dla mnie jest to
oczywiste, że wcale nie chodzi tu o wyjaśnienie sprawy tylko jej nagłośnienie i zrobienie
zamieszania ale oczywiście jeśli taki wniosek padnie, jestem przekonany, że Prezes
Rady czy pan Wiceprezes i Dyrektor Generalny będzie mógł przyjść i to wyjaśnić,
może nawet dobrze by się stało gdyby to stało się na następnej sesji Rady z uwagi na
to, że być może będzie już znana opinia i z badania NIK-u. Wydaje mi się, że raczej
powinna być ona pozytywna. Dodam tylko, że miasto Gdańsk jest strategicznym,
większościowym właścicielem Rady Fundacji, której cele są właśnie takie jakie są,
jakby wypełnieniem strategicznych interesów jakby i zadań ze strony miasta i dla
miasta, czyli każde środki, które zostaną w Fundacji są to środki, które będą
wykorzystane tylko

i wyłącznie na cele służące miastu Gdańsk a jak śmiem

twierdzić do tej pory Fundacja wykorzystywała je zwłaszcza pod nowym Zarządem w
tej kadencji

w sposób naprawdę bardzo dobry.

radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Ja chciałem tu wrócić do wypowiedzi pani radnej Grabarek. Dziwię się osobie,

a

właściwie się nie dziwię. Ona wyrabia swój czas, normę wypowiedzi na tej naszej sesji i
godzinę czy w tą czy w tą to i tak musi to wypowiedzieć. Jak może nauczycielka, która
uczy młode dzieci mówić o tym, że coś można mimo, że nie ma

a można by było

przymknąć oko. Dziwię się koleżanko dlatego, że byłem Przewodniczącym w zeszłym
roku komisji grantowej, wiem jaka jest sytuacja.
Jeżeli składa się wniosek załóżmy do Unii Europejskiej i krzyżyk wyjdzie poza ramkę
to jest odrzucany a u nas może nie być podpisu. Prawdopodobnie, że gdyby wyszła
kwestia, że tam Komisja przepuściła bez jakiegoś podpisu, to byśmy mieli 2-godzinną
wypowiedź koleżanki jakie to było przestępstwo. Dajcie spokój, jest uchwała, musimy
ją ściśle wypełniać, nie po polsku tylko tak normalnie zgodnie z literą prawa. Dziękuję
bardzo.
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radny CZESŁAW NOWAK
Panie Przewodniczący ja apeluję do radnych żebyśmy nie doprowadzali między sobą
do dyskusji a która się przeradza w pyskówkę. Jeżeli są jakiekolwiek wady

w

uchwale w tej sprawie to trzeba ją po prostu zmienić, nie dyskutujmy nad tym co jest
zbędne, w związku z tym ja bym prosił żeby było ewentualnie pytanie, odpowiedź
konkretna a nie dyskusja radnych w danej sprawie pomiędzy radnymi, bo do tego
dochodzi. To nie na tym chyba polega. Dziękuję bardzo.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, akurat tak się złożyło, że dyskusja była pomiędzy osobami
zainteresowanymi bo zarówno panowie Adamski jak i Zdanowicz są związani

z

komisją grantową, do której były pretensje a pan Sowiński otrzymał pytanie jako
Fundacja. Ja bardzo proszę rzeczywiście wrócić do zapytań i interpelacji.

radna ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie.
Ja bardzo bym prosiła jeśli pan Prezydent Adamowicz jest na zapleczu to żeby tutaj na
chwilę wszedł. Mianowicie chodzi o interpelację 3/06. Treść jest w skrócie podana –
montaż windy dla niepełnosprawnych w Przychodni Lekarskiej przy ul.Startowej na
Zaspie. Po pierwsze – mam pytanie i proszę o uzupełnienie – jakie to są zalecenia
Regionalnej Izby Obrachunkowej, na co mogą być wykorzystane dzielnicowe środki, ja
takich zaleceń nie znam. Nie ma też procedury jak te środki wykorzystać.

W

zeszłym roku mnie nie przypadła ani złotówka, to jest pierwsze i proszę

to

dostarczyć mnie na piśmie, jakie zalecenia Izba Obrachunkowa dała?
Druga sprawa – podałam przykład takiego samego stanu i załatwienia pozytywnie
na VII Dworze gdzie również w budynku spółdzielni mieszkaniowej zamontowano
windę na zasadzie użyczenia, to wszystko podałam. Mnie się natomiast odpowiada tak
jak zawsze: w odpowiedzi, tak jak to było w kabarecie Kobuszewski mówił:

w

odpowiedzi na pana zapytanie itd. Jest to niepoważne, bo szanujmy się wzajemnie. Ja
szanuję urzędników czasem aż za bardzo ale proszę mi nie odpowiadać nie na pytania
tylko ogólnie. Następnie tutaj pani Janczarek prawdopodobnie została jako Sekretarz i
pełniąca obowiązki w to wszystko wmieszana i wchodzi dopiero, ja to rozumiem ale
proszę mi nie pisać, że po prostu istnieje możliwość inna. A dlaczego my ze środków
miasta wprost zakupujemy samochody po 80 tys. dla organizacji pozarządowych, to są

31

identyczne przepisy, to jest też organizacja pozarządowa tylko NZOZ. NZOZ spełniał
wszystkie warunki, na 15 lat miał przyrzeczoną umowę, wszystkie były warunki
spełnione. I proszę mi to dostarczyć na piśmie, ponieważ ustna odpowiedź mi dzisiaj
nic nie da. Bardzo proszę panie Prezydencie, żeby odpowiedzi były na pytania, ja je
szczegółowo zadaję, a nie ogólnie, bo to nic nie daje.
Wracam do zapytań: też to dotyczy p. Sekretarz, jest to pozycja 08/06 - nieszczęsna
szklanka mleka dla ucznia. Już rok minął jak ja o to walczę. O co mi tutaj chodzi. Nie
będę mówić merytorycznie do odpowiedzi, bo nie ma sensu. Ale tam było wyraźne
polecenia Prezydenta Adamowicza z sesji: „ja zobowiązuję prezydenta Nocnego,
że za 2 tyg. pani będzie miała odpowiedź ile dzieci w poszczególnych szkołach ma
prawo do bezpłatnej szklanki mleka”. I zlekceważono całkowicie polecenie Prezydenta.
Ja to załączyłam z sesji z protokołu, a odpowiada się dalej:

w odpowiedzi

itd. Jak w kabarecie. Przepraszam ja tego nie odnoszę do pani Sekretarz a do
zagadnienia jak się w ogóle odpowiada. I teraz ja tylko do pani Sekretarz powiem,
proszę zadzwonić do Starogardu Gdańskiego jeżeli mnie odpowiadacie, że nie ma
takiego przepisu, tam burmistrz całość dla 1700 dzieci sam sfinansował i nie poprzez
szkoły i znalazły się pieniądze i można było dofinansować czy biedne czy bogate.
Chodzi o zdrowie dzieci, to trzeba spojrzeć przez profilaktykę zdrowotną, a nie przez
pieniądze i to jest promocja zdrowia i na profilaktykę pieniądze są tylko muszą to być
nie twardogłowi urzędnicy, tylko ludzie widzący problem dziecka w szkole.
W imieniu mieszkańców zapytałam o zjazd gdańszczan, odpowiedziano mi bardzo
szeroko kto będzie brał udział. Tutaj podaje się, że wszyscy, którzy są emocjonalnie
związani z Gdańskiem lub po prostu urodzeni. Kto będzie ustalał listę osób, którzy są
emocjonalnie związani z Gdańskiem, bo to dla mnie jest enigmatyczne, a jestem
zobowiązana mieszkańcom na to odpowiedzieć, bo cała grupa się w tym zakresie do
mnie zwróciła. Rozumiem, że urodzeni w Gdańsku – to oczywiście, ale emocjonalnie
związani jak ja poznam zasadę może będę ja i mieszkańcy zadowoleni.
Teraz wracam do nieszczęsnych grantów i jest to 14/06 zapytanie. I tutaj w trochę
innym zakresie. Pan Adamski powiedział prawdę, że uchwała Rady jest taka a nie
inna, że uchwała Rady jest zła. Ale ja zapytałam czy w przypadku, kiedy nie ma tego w
uchwale Rady, warunku formalnego, komisja może sobie stworzyć taki warunek
formalny, bo sobie stworzyła i przegłosowała i odrzuca po prostu wniosek.

Ja

zapytałam konkretnie, nawet pan Adamski, jako przewodniczący częściowo jakoby
mnie upoważnił, ponieważ powiedział: trzeba by Blacharską zapytać.

Ja
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zapytałam poprzez zapytanie, bo przewijają się wnioski, które mają aspekt zagraniczny,
Litwa np. wyjazd, wernisaż. Czy aspekt zagraniczny jest wyeliminowany, bo w uchwale
tego nie ma. Pan Adamski ma rację, bo mówił,

że Rada Miasta uchwala złe

uchwały, ale pan Adamski i jeszcze jedna osoba

z naszej Rady jest w tej radzie

pożytku publicznego, która przyjmuje wstępnie te uchwały i która nam je podaje niejako
na talerzu, że my mamy je uchwalać. Jeszcze jedno zdanie powiem w tej sprawie, że
będąc w zeszłym roku w komisji grantowej wnioskowałam, ten wniosek się nie ukazał,
że w związku z takimi drobnymi błędami formalnymi, które niekiedy wynikają ze złego
szkolenia lub niezrozumienia na szkoleniu poszczególnych pojęć, powinien być np.
jakiś miesiąc tryb odwoławczy uzupełniający dokumenty, o tak bym powiedziała.
Stwierdza się pod względem formalnym, były różne wnioski, nic nie zostało
uwzględnione dlatego jestem oburzona niektórymi wnioskami, które komisja odrzuca ze
względów formalnych, bo tak wynika z uchwały i zarządzenia prezydenta. Ale bólem
następnym, który nie był
wydział dając punktową
nie umiał ocenić wniosków

w poprzednim roku jest to, że merytorycznie ocenia
i w zakresie chyba to było promocji zdrowia, wydział
i dwóch najważniejszych punktów nie ocenił. Więc

pytam się czy taki wydział, nie pamiętam jaki to był wydział, jest uprawniony do
merytorycznej oceny czy też nie. Tutaj tkwi następny błąd, który się wyłania i z tego się
robi wielka sprawa . W tym roku bardzo wiele dzieci nie wyjedzie na kolonie i nie będzie
miało dożywiania. Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani Sekretarz Danuta Janczarek.
DANUTA JANCZAREK - Sekretarz Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Państwo radni, pani radna Zofia Gosz. Chciałabym powiedzieć,
że ja rzeczywiście chwilowo pełnię obowiązki za pana Waldemara Nocnego, ale
pracuję wystarczająco długo w Urzędzie i wiem co w tej działce się dzieje, co się działo
i co dziać się powinno i również wiem co podpisuję. Stąd też merytorycznie nie będę
się ustosunkowywała jeżeli pani pozwoli jeszcze szerzej pani wyjaśnimy. Dziękuję
bardzo.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, pan radny Jerzy Adamski.

33

radny JERZY ADAMSKI
Ja zostałem wywołany, więc krótko. Proszę Państwa komisja nie odrzuciła

z

powodów formalnych wniosku o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego tylko oceniała
go można powiedzieć merytorycznie. Przy założeniu, że faktycznie poczyniła takie
założenie, że nie finansujemy wyjazdów zagranicznych. A w drugim podtekście tego
założenia było to, że brak środków. Tu nie chciałbym o konkretnej sytuacji mówić, ale
komisja przydzieliła 0 zł, czyli jakby była to ocena, przydział finansowy. Akurat projekt,
o który chodzi otrzymał 45 punktów na 80. Nie był wysoko oceniany, ale jakieś
założenia o przydzieleniu tak szczupłych środków trzeba było uczynić i jednym z
założeń, które przyjęła komisja faktycznie jest nie finansowanie wyjazdów
zagranicznych. Myślę, że rolą komisji jest dzielenie pieniędzy w ramach tych środków,
które ma i inaczej się pewnych rzeczy nie da załatwić. Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy ten punkt. Proszę bardzo jeszcze pan Sowiński chce
złożyć oświadczenie.
radny TOMASZ SOWIŃSKI
W odpowiedzi na interpelację pani radnej Grabarek gdzie jest powiedziane jako członek
Fundacji przy moim nazwisku Wiceprzewodniczący Rady Miasta jestem winny państwu
informacje, że nie jestem w Radzie Fundacji z delegacji z Rady czy jako radny, tylko
zostałem do niej zaproszony przez fundatorów w momencie jej powstania w 1998 r.
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PUNKT 4A
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MORSKIEGO TERMINALU
LNG W PORCIE GDAŃSK (DRUK NR 1752)

radny RYSZARD KLIMCZYK – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Króciutko, bo sprawa była szeroko konsultowana, większość radnych a nawet wszyscy
podpisali się pod tym wnioskiem. Od kilku tygodni trwa ożywiona dyskusja

w Polsce

na temat lokalizacji terminalu gazowego, terminalu LNG. Jest tutaj dyskusja o Gdańsku,
wskazywane są inne lokalizacje, istnieje potrzeba wsparcia tej inicjatywy, wsparcia
rozwoju gospodarki morskiej w Gdańsku. Stąd prosimy o przyjęcie tego oświadczenia.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Tekst oświadczenia każdy z państwa radnych dostał, to jest druk nr 1752.
Nie ma głosów w dyskusji, bo większość Państwa radnych się podpisała. Bardzo
proszę wszystkich na salę.
Kto z pań i panów radnych jest za takim proponowanym oświadczeniem?
za
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przeciw

-

0

wstrzymało się

-

0

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
OŚWIADCZENIE
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE MORSKIEGO TERMINALU LNG W PORCIE GDAŃSK.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Oświadczenie zostało podjęte i zostanie wysłane do wszystkich instytucji, przede
wszystkim do Premiera RP.

PUNKT 5
UCHWAŁY W SPRAWIE:
1) ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2006 (DRUK NR 1749)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK - Skarbnik Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie mieliśmy robić korekty budżetu w styczniu
bo to nie wypada, ale dostaliśmy pół mln zł, dokładnie 543 tys. 658 zł jako środki
unijne zwiększające dochody budżetu miasta na program Leonardo da Vinci.

Te

70 % dofinansowania tego projektu: Innowacyjne rozwiązania w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych pracowników systemu pomocy społecznej. I musimy te
pieniądze wprowadzić do budżetu i to jest jedyna korekta związana z budżetem miasta
w styczniu. Dziękuję. Oczywiście po stronie wydatkowej taka sama kwota.

Na

realizację tego projektu pieniądze idą do MOPS.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Budżetowa nie opiniowała.

radna ZOFIA GOSZ
Ja mam pytanie mianowicie jest to duża kwota na szkolenie pracowników MOPS,
jestem za.
Skarbnik Miasta Gdańska Włodzimierz Pietrzak:
To jest program zaakceptowany przez UE i w strukturze tego programu jest napisane
kto będzie szkolony. Pani Dyrektor Plichta szczegółowo opowie, natomiast dzisiaj już
nie możemy na ten temat dyskutować, ponieważ program jest szczegółowo rozpisany,
każdy jego wydatek, każdy jego paragraf, każdy jego punkt więc ja zapraszam jeżeli
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potrzeba prezentacji tego programu, ja na komisjach, które zajmują się ten program
zostanie szczegółowo przedstawiony w takim razie Państwu radnym. Zobowiązałem
panią Dyrektor Plichtę do złożenia pełnego programu na komisji tzn.całej
dokumentacji, która została przyjęta przez UE.

radna ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący, panie Skarbniku ja nie żądam całego programu. Ja mniej
więcej wiem jakimi rządzi się prawami ten program, 60 % zagranica pokrywa. Więc
dodać nasze to jest ogromna kwota.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
70 %

radna ZOFIA GOSZ
To jest ogromna kwota. Nawet mieszkańcy mnie pytali tydzień temu na dyżurze,
że to jest ogromna kwota. Bardzo dobrze, że pan przedłoży, ale nie suche tylko
wytłumaczyć czym to jest spowodowane i dla jakich celów będzie to wykorzystane. Czy
ci pracownicy będą zobowiązani pracować w MOPS-ie czy oni mogą później założyć
swoją działalność gospodarczą. Bo to dla mnie jest ważne. Mamy przypadki, chociaż z
alkoholowego przeszkolenia z dobrych kursów i po prostu ludzie odchodzą i zakładają
własną działalność gospodarczą. Muszą być jakieś zobowiązania ze strony gminy, nie
tylko, że program mówi to czy tamto, że jak człowieku tyle w ciebie zainwestuję to
będziesz musiał tyle pracować, a jak nie to zwrócisz taką i taką kwotę. Ja pod tym
kontekstem pytam o to ponieważ mieszkańców to interesuje. Oczekuję na informację.
Dziękuję.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK - Skarbnik Miasta Gdańska
Ja rozumiem, że to będzie na komisji omawiane, pani wniosek sformułowany, aby
pracownicy, którzy zostaną przeszkoleni za te pieniądze byli w pewien sposób
powiązani, żeby się potem nie okazało, że za miesiąc czy dwa zmienią pracę, bo
miasto czy UE ich przeszkoliła i zamiast pracować w MOPS-ie czy świadczyć usługi
dla biednych nagle pójdą do różnych firm. Ja rozumiem. I taki wniosek proszę

z
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protokołu skierować do nas i my będziemy się zastanawiali jak zabezpieczyć interesy
gminy i UE.
radny WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie Skarbniku. Ja rozumiem,

że

te szkolenie będzie kończyło się uzyskaniem tzw.certyfikatu i wtedy jest to dokument,
który można wszędzie. To ja podzielam ten wniosek, że każdy powinien się podpisać
pod tym, że jeżeli w przypadku ukończenia tego kursu dostanie ten certyfikat a zmieni
miejsce pracy, musi zwrócić środki z powrotem do gminy.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak, będzie zobowiązanie Skarbnika.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku 1749?
za
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1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1613/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE
ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2006
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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2) ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK
OPŁATY MIEJSCOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU, TERMINU
PŁATNOŚCI I SPOSOBU JEJ POBORU (DRUK NR 1747)

WŁODZIMIERZ PIETRZAK - Skarbnik Miasta Gdańska
Tutaj jest tylko korekta uchwały podjętej w listopadzie.

Przez niedopatrzenie

w projekcie uchwały znalazło się słowo „zdrowotnych” – chodzi o opłatę miejscową
w mieście. To słowo to wypadek przy pracy i prosimy Wysoką Radę o zgodę na
wykreślenie tego słowa przy opłacie miejscowej bo było to słowo używane przy
opłacie klimatycznej.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie ma głosów w dyskusji. Kto jest za podjęciem uchwały?
za
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0

wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1614/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
ZMIENIAJĄCĄ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK
OPŁATY MIEJSCOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU, TERMINU
PŁATNOŚCI I SPOSOBU JEJ POBORU
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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3) ZAPEWNIENIA NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA WARUNKÓW DO
OSIEDLENIA NIEOKREŚLONEJ IMIENNIE RODZINIE POLSKIEGO
POCHODZENIA REPATRIOWANEJ
Z
KAZACHSTANU, LUB INNEJ REPUBLIKI ŚRODKOWO –
AZJATYCKIEJ BYŁEGO ZSRR NA CZAS NIEOKREŚLONY
(DRUK NR 1741)
DANUTA JANCZAREK - Sekretarz Miasta Gdańska
Bardzo uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia na terenie
naszego miasta warunków do osiedlenia się nieokreślonej jeszcze imiennie rodziny
polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu lub innej republiki środkowoazjatyckiej byłego ZSRR. Chciałabym tylko dodać, że będzie to 19 z kolei polska
rodzina, jaką z terenów azjatyckich byłego ZSRR będziemy zapraszać do Gdańska.
Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zarówno Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia jak i Komisja Budżetowa
opiniowały pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem
uchwały?
za
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przeciw
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wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1615/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE ZAPEWNIENIA NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA WARUNKÓW DO
OSIEDLENIA
NIEOKREŚLONEJ
IMIENNIE
RODZINIE
POLSKIEGO
POCHODZENIA REPATRIOWANEJ Z KAZACHSTANU, LUB INNEJ REPUBLIKI
ŚRODKOWO – AZJATYCKIEJ BYŁEGO ZSRR NA CZAS NIEOKREŚLONY

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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3A) WYRAŻENIA ZGODY I UPRAWNIENIA SPÓŁKI PORT LOTNICZY
GDAŃSK SP.Z O.O. W GDAŃSKU DO UŻYWANIA NAZWY MIASTA
GDAŃSKA W ZNAKU TOWAROWYM (DRUK NR 1751)

DANUTA JANCZAREK - Sekretarz Miasta Gdańska
Proszę również Państwa o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
uprawnienia spółki Port Lotniczy Gdańsk do używania nazwy Miasta Gdańska

i
w

znaku towarowym. Macie Państwo załącznik graficzny do uchwały. Prezydent miasta
wnosi, abyście Państwo wyrazili zgodę na wniosek Portu Lotniczego.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Żadna komisja tego nie opiniowała. Kto jest za podjęciem druku 1751?
za
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1616/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY I UPRAWNIENIA SPÓŁKI PORT
LOTNICZY GDAŃSK SP.Z O.O. W GDAŃSKU DO UŻYWANIA NAZWY
MIASTA GDAŃSKA W ZNAKU TOWAROWYM
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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4) NADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU REGULAMINU
ORGANIZACYJNEGO (DRUK NR 1745)
LESZEK WALCZAK - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
W związku ze zwiększeniem stanu osobowego Straży o 30 stanowisk powstała
konieczność opracowania nowego regulaminu organizacyjnego oraz zastosowania
rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe utrzymanie jej efektywności.
Nowa struktura organizacyjna tworząc dwa odrębne piony tj. do spraw prewencji

i

do spraw logistyki oddziela siły patrolowe od komórek zabezpieczających stwarzając
lepsze warunki do zarządzenia podległym stanem osobowym oraz

do lepszego

ich wykorzystania. Dodatkowo stworzone stanowiska SM zasilą referaty patrolowointerwencyjne, referat monitoringu wizyjnego oraz referat profilaktyki.

Nie zostało

stworzone żadne nowe stanowisko kierownicze. Wysoka Rado proszę

o przyjęcie

uchwały.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego zaopiniowała ten regulamin pozytywnie.

radna ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja mam jedno pytanie. Dotychczas w SM funkcjonował wydział ds. profilaktyki. W tej
chwili nie widzę tego, być może nie dosyć dokładnie obejrzałam, ale chcę powiedzieć
jeszcze jedno, że to co robi Straż Miejska i Policja to się nazywa prewencja, zgodnie
z wychowaniem w trzeźwości o innych, natomiast nie jest to profilaktyka. Tutaj rządzi
prawo czyli w stosunku do prawa odnosicie się Państwo jako Straż Miejska

w

szkołach do dzieci i uczycie ich natomiast profilaktyka jest to zupełnie inne podejście.
Powinien być wydział prewencji i taki wydział widzę w tej chwili. Ale co z tą profilaktyką,
która ma siedzibę m.in. na ul. Lilii Wenedy.
LESZEK WALCZAK - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Odpowiadam na pytanie. Jeśli chodzi o referat profilaktyki zostanie on zwiększony
o 10 stanowisk, niemniej jednak charakter tego referatu zmieni się całkowicie.
Zostaniemy

przy

pomysłach,

które

zostały

zaakceptowane

społecznie,

ale
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zdecydowanie użycie tych referatów profilaktyki będzie bazowało na patrolach przy
szkołach gdzie mamy problemy z dilerami narkotyków jak i nawet ostatnio sygnały

z

prostytucją. W sezonie letnim cały Pas Nadmorski cały będzie w gestii referatu
profilaktyki.

radna ZOFIA GOSZ
Powinien to być referat prewencji bo to jest zapobieganie a nie profilaktyka
rozumieniu zdrowotnym, bo profilaktyka jest zdrowotna ogólnie w książkach

w
i

wszystkich pojęciach. To jest to samo, tylko że to jest związane z przestrzeganiem
prawa, czyli to co pan powiedział czyli dilerów i innych czy prawo nie jest naruszone a
to nie jest profilaktyka i proszę się zastanowić nad tym, bo tak to powinno być.

W

Policji jest tak samo, są wydziały prewencji, nie może być wydziału profilaktyki,

bo

prawo na to nie pozwala. Dziękuję.

radna BARBARA MEYER
Czy to oznacza, że więcej strażników znajdzie się na ulicy w naszych dzielnicach bo to
,jest ważne? Poza tym rozumiem, że ten rozdział jaki jest w moim rejonie na Żabiance i
strażnicy dojeżdżają do Osowy, Oliwa i te dzielnice mają pod sobą, Przymorze, Zaspa.
Czy tam nie można by oszczędzić czasu, bo zaczynają pracę wszyscy na Żabiance,
mamy sporą stratę czasu, zanim wyjadą w teren to znowu tam mija jakiś czas. Potem
muszą wrócić z jakimś tam sprawozdaniem. I tak naprawdę

w terenie nie ma ich tak

dużo, a to jest najistotniejsze i czy latem będziecie zastanawiali się nad wydłużeniem
godzin pracy?
radny JAROSŁAW GORECKI - Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja mam taką gorącą prośbę zarówno do pana Przewodniczącego jak i do radnych, bo
w tej chwili nie rozmawiamy o projekcie uchwały dotyczącej regulaminu SM

a

zaczynamy rozmawiać o funkcjonowaniu straży, czyli zupełnie nie na temat. Proszę
Państwa o powrót do tematu.
LESZEK WALCZAK - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Ja może odpowiem na to pytanie jednak. Wszyscy co do jednego, tych którzy
dodatkowo wzmocnią SM trafią na ulice. Dodatkowo w ramach tej struktury
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przesunęliśmy kilku z ref. wykroczeń właśnie na ulice. Jeśli chodzi o Żabiankę tam już
od 1 lutego jeden z referatów interwencyjnych będzie się mieścił we Wrzeszczu, żeby
pokryć rejon Żabianki, Przymorza. Te rejony interwencyjne są mobilne i mają za
zadanie pokryć te dzielnice, które do tej pory nie były pokrywane. Wszystko skupiamy
pod jednym zastępcą, dodatkowo jest stanowisko kierowania, które wspiera i mają być
tam gdzie oni są potrzebni, a nie tylko i wyłącznie w Śródmieściu w zależności od
potrzeb. Jeśli chodzi o lato jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym żeby na
podstawie obserwacji tego roku to poprawić m.in. referat profilaktyki ma poprawić ten
stan przy Pasie Nadmorskim i tym pasie, który będzie oddawany dla turystów. Mamy to
na uwadze.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy wyczerpująca odpowiedź? Pani radna Gosz kiwa głową, że tak.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1617/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE
NADANIA STRAŻY
REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

MIEJSKIEJ

W

GDAŃSKU

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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5) ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
PRZYJĘCIA „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W
GDAŃSKU NA 2006 ROK” (druk nr 1746)

JANINA MAŃKO – Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Proszę o zmianę uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku na 2006 r. Uchwała została
przyjęta w grudniu 22 w sprawie środków nie wygasających w kwocie 480 tys.zł.
Ponieważ została ona zawarta i obramowana w uchwale budżetowej dzisiaj chciałam
przedstawić rozpisanie pod kątem merytorycznym przydzielenia tychże środków na
konkretne zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:
W zadaniu pierwszym uruchomienie poradnictwa lecznictwa odwykowego

z

uwzględnieniem kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy

100

tys. zł
W zadaniu drugim zwiększamy kwotę na rozszerzenie ofert pomocy na rzecz osób
doświadczających przemocy o 10 tys. zł
W zadaniu drugim 7 - uruchomienie poradni lecznictwa odwykowego
uwzględnieniem kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy

z
50 tys.

zł
W zadaniu 3 - adaptacja i remont pomieszczeń Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień od Alkoholu 120 tys. zł
W zadaniu 4 - zakupy inwestycyjne służące działaniom wspierającym środowisko
zagrożone alkoholizmem a realizowane przez organizacje pozarządowe 80 tys. zł
Wprowadzamy zadanie 7 wspomaganie zatrudnienia socjalnego poprzez wspieranie
działalności klubów i centrów integracji społecznej powstałych na terenie Gdańska
poprzez zatrudnienie terapeutów, druk materiałów informacyjnych i monitoring
działalności to kwota 70 tys. zł
W zadaniu 8 dotyczącym wspomagania prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych kwota zostaje zwiększona o 50 tys. zł
Wszystkie te środki uzupełniają nam możliwości wykonania zadań w 2006 r.
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radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony zdrowia zaopiniowała pozytywnie.

radna ZOFIA GOSZ
Myślałam, że to będzie zmienione, bo składałam uwagę na komisji Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia. Chodzi mi o zadanie 4 - zakupy inwestycyjne służące
wspieraniem środowiska zagrożone alkoholem realizowane przez org. pozarządowe.
Ustawa o org. pożytku publicznego mówi, że org. pozarządowe mogą uzyskiwać
pieniądze jedynie w drodze konkursu, nie ma możliwości bezpośredniego finansowania
ich. To jest jedna moja uwaga niezgodności. Druga moja uwaga wynika z niezgodności
z ustawą o finansach publicznych. W środkach nie wygasających

w uchwale na

koniec roku Rada Miasta podjęła to zadanie w innym brzmieniu, mianowicie zakupy
inwestycyjne dla jednostek budżetowych. Jest to zupełnie inne brzmienie. Tutaj mówi
się dla org. pozarządowych a tam o jednostkach budżetowych. I teraz z pamięci
zacytuję jak mówi ustawa o finansach gminy: że pieniądze nie wygasające mogą być
wydatkowane tylko i wyłącznie na te zadania, które określiła Rada Miasta do końca
poprzedzającego roku w swojej uchwale i w terminach, które uchwaliła. I jest wyraźna
rozbieżność. Uważam, że RIO musi to zakwestionować ponieważ myśmy uchwalili
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, że zakupy inwestycyjne dla jednostek
budżetowych, natomiast tutaj mówi się, że zakupy inwestycyjne dla organizacji
pozarządowych. Jest to sprzeczność z ustawą, takie jest moje zdanie i będę pytała RIO
czy jest to prawidłowe i po drugie, że jest to niezgodne z ustawą o org. pozarządowych
czyli inaczej mówiąc organizacjach działających

w sferze pożytku publicznego,

gdzie stanowi się, że tylko w drodze konkursu mogą uzyskiwać pieniądze. Dobrze zapis
brzmi w następnym punkcie mówi się, że będzie to wyłonione organizacje w drodze
konkursu jest to pkt c w zadaniu 7. Taki zapis tutaj się kłania. Uważam, że jest to zły
zapis, niezgodny z ustawą o finansach publicznych.
Niestety ja o tym mówię Szanowni Radni, później nikt mnie nie popiera a później się
okazuje że jest uchwalone to co przy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
wszyscy rozdzierają szaty obecnie ale nikt nie słuchał jak się wnosi uwagi i one się
okazują słuszne na sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
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radny PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Może rzeczywiście nie byłoby połowy pytań ze strony pani radnej Gosz gdyby pilnować
pewnej dobrej przyjętej zasady, że wszelkie zmiany, szczególnie zmiany nawet tak
kosmetyczne jak obecnie w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych w mieście Gdańsku przesyłać jednak do zaopiniowania komisji, która
została powołana zarządzeniem pana Prezydenta, a jest to zgodne

z uchwałą i

ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Może nie byłoby wtedy tylu pytań. Dziękuję
serdecznie.
JANINA MAŃKO – Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Chciałabym odpowiedzieć pani radnej Gosz. Po pierwsze - tego typu zmiany zostały
przedstawione na komisji. Po drugie - zakupy inwestycyjne są dokonywane przez
jednostki budżetowe, natomiast na mocy umowy o użyczeniu oddajemy je
organizacjom pozarządowym i jest to przykład działania, który pozwala na to, żeby
w ten sposób wszelkiego typu sprawy zostały załatwione.

Pani radna wróciła do

sprawy przygotowania przetargu. Oczywiście, że będzie konkurs, oczywiście, że będą
oferty i na mocy takich możliwości jakie mamy zostanie wybrana jakaś konkretna oferta.

radna ZOFIA GOSZ
Ja to wszystko rozumiem, tylko pani opowiada nam, a opowiadanie nie jest uchwałą.
Natomiast dlaczego pani spowodowała, że w zadaniu 7 jest zapisane, że będzie to
dane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Dlaczego pani nie zapisała tego

w

tym zadaniu. Nie pytałabym wcale, ale pani opowiadanie nie jest uchwałą. Dziękuję,
nie chcę odpowiedzi. Uchwałą w ramach ustawy o finansach publicznych jest uchwała
pisana i uchwalona a finanse publiczne mówią wyraźnie : musi być takie zadanie jak
zostało określone w nie wygasających a jest to sprzeczne. Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 16

przeciw

-

3

wstrzymało się

-

1
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1618/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
ZMIENIAJĄCĄ UCHWAŁĘ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
PRZYJĘCIA
„GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W GDAŃSKU NA 2006 ROK”
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6) ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXVIII/1268/05 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 19 MAJA 2005 ROKU W SPRAWIE USTALENIA
ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA – IM. GABRIELA DANIELA
FAHRENHEITA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ Z MATURĄ
MIĘDZYNARODOWĄ (DRUK NR 1738)
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Jest to uchwała zmieniająca uchwałę, która została przyjęta przez Radę 19 maja 2005
r. Są to drobne poprawki do regulaminu przyznawania stypendium Fahrenheita i w
zmianach jest tam uwzględnione żeby studenci, którzy studiują za granicą składali na
piśmie i udokumentowali swoje poczynania na rzecz promocji miasta Gdańska.
Również drobna zmiana w uszczegółowieniu zapisu dotyczącego wniosku do
stypendium, czy mówimy o systemie studiowania 9-miesięcznym czy 10-miesięcznym,
jak również do 20 sierpnia składania wniosków. Do tych poprawek zmieniono również
załączniki. Dziękuję.
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radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisji Edukacji i Komisja Budżetowa zaopiniowały druk pozytywnie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 18

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1619/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
ZMIENIAJĄCĄ UCHWAŁĘ NR XXXVIII/1268/05 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 19 MAJA 2005 ROKU W SPRAWIE USTALENIA
ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA – IM. GABRIELA DANIELA
FAHRENHEITA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ Z MATURĄ
MIĘDZYNARODOWĄ
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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7) ODRZUCENIA PROTESTÓW DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MATARNIA –
ZŁOTA KARCZMA – W REJONIE PRZEWIDYWANEJ LOKALIZACJI
CMENTARZA W MIEŚCIE GDAŃSKU (DRUK NR 1729)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały jak w druku 1729.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 15

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1620/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE ODRZUCENIA PROTESTÓW DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MATARNIA – ZŁOTA KARCZMA – W REJONIE PRZEWIDYWANEJ
LOKALIZACJI CMENTARZA W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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8) UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SZADÓŁKI POŁUDNIOWE W MIEŚCIE
GDAŃSKU (DRUK NR 1728)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedkładamy

Państwu

do

uchwalenia

projekt

planu

zagospodarowania

przestrzennego Szadółek Południowych w Gdańsku. Jest to plan, który podjęliśmy
przede wszystkim ze względu na to, żeby zweryfikować rezerwy terenowe na cele
publiczne. W kontekście ustaleń tego projektu uwalniamy prawie 30 ha gruntów, które
stanowią własność prywatną z rezerw publicznych. Ma to związek

m.in.z

urealnioną siecią oświaty, przedszkola, szkoły itd. Jednocześnie plan ten przewiduje na
swoim terenie realizację zbiornika retencyjnego, który jest istotny

z punktu

widzenia bezpieczeństwa jak i z punktu widzenia gospodarowania wodą

i wodami

opadowymi szczególnie. Plan ten rozstrzyga kwestie związane

z

zagospodarowaniem terenów przy gminach sąsiednich, daje szereg możliwości
inwestycyjnych. W trakcie sporządzania procedury tego planu Ogólnopolskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego złożyło uwagę co do wysokości zabudowy we
fragmencie, którym jest zainteresowane. Uwagę tę proponujemy odrzucić. Względy
jakie kierowały organem sporządzającym plan co do ograniczenia wysokości są to
względy krajobrazowe, kształtowanie krajobrazu, architektury, przestrzeni. W naszym
przekonaniu warto na to zwracać uwagę.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 17

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1621/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
SZADÓŁKI
POŁUDNIOWE W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9) UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MATEMBLEWA W REJONIE ULICY
WALDORFFA W MIEŚCIE GDAŃSKU (DRUK NR 1730)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przekładamy Państwu plan Matemblewa w rejonie ulicy Waldorffa. Jest to plan, który
poprzez swoje ustalenia liberalizuje pewne kwestie związane z użytkowaniem terenu.
Do tej pory teren miał charakter usługowy w dotychczas obowiązującym planie. W tej
chwili wprowadzamy zapis, który umożliwia realizację funkcji usługowo-mieszkaniowej
z poluźnieniem pewnych zapisów związanych z wysokością budynków, jakie można
zrealizować w tym obszarze, co pozwoli na dokończenie inwestycji

jednej ze

spółdzielni mieszkaniowych.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
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Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 15

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1622/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MATEMBLEWA
W
REJONIE ULICY WALDORFFA W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

10) UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PIECKI – MIGOWO OBSZAR POMIĘDZY
UL.
PIECEWSKĄ
A
SZKOŁĄ
W
MIEŚCIE
GDAŃSKU
(DRUK NR 1731)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Kolejny plan dotyczy ustaleń, które pozwolą na uruchomienie inwestycji na terenie,
który jest własnością gminy. Przewidujemy tam realizację funkcji mieszkaniowousługowej, czyli tej, która idealnie wpisuje się w obecną koniunkturę na rynku
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nieruchomości. Większą część tego terenu przewidujemy na realizację tej funkcji, ale
także dopuszczamy szereg funkcji usługowych.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 18

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1623/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PIECKI – MIGOWO
OBSZAR POMIĘDZY UL. PIECEWSKĄ A SZKOŁĄ W MIEŚCIE
GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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11) UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PASA NADMORSKIEGO REJON ULICY
HALLERA W MIEŚCIE GDAŃSKU (DRUK NR 1735)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przekładamy Państwu plan, który jest w interesie gminy i który pozwoli na realizację
usług o charakterze turystycznym w pasie nadmorskim. Jest to plan, który obejmuje
swym obszarem ok. 33 ha. Większość z tych terenów w tym obszarze jest własnością
gminy, w środku jest teren zamknięty i tam nie mamy prawa dokonywać żadnych
ustaleń w zakresie planowania przestrzennego. Plan ten pozwoli zrealizować na terenie
gminnym funkcje hotelowe, turystyczne, wypoczynkowe.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 19

przeciw

-

0

wstrzymał się

-

1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1624/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA NADMORSKIEGO
REJON ULICY HALLERA W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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12) UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY LIPCOWEJ
W
KOKOSZKACH W MIEŚCIE GDAŃSKU
(DRUK NR 1737)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Kolejny plan to rejon ulicy Lipcowej w Gdańsku Kokoszkach i jest to jeden z dłużej
procesowanych planów w tym mieście bo przechodził wszelkie możliwe instancje
sądowe w kontekście zaskarżania uchwały o odrzuceniu zarzutu do tego planu. Jest to
plan, który przewiduje realizację różnych funkcji : mieszkaniowe, usługowe ale też
funkcje z zielenią, szereg realizacji inwestycji celu publicznego typu drogi.

Po

ostatnim rozstrzygnięciu Sądu Administracyjnego, który skargę kasacyjną osoby
fizycznej oddalił ustały wszelkie przeszkody formalne, które przeszkodziłyby

w

uchwaleniu tego planu.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 20

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1625/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY
LIPCOWEJ W KOKOSZKACH W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

56

13) ZMIANY UCHWAŁY NR XXXVII/1247/05 RADY MIASTA GDAŃSKA
Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 R. O PRZYSTĄPIENIU DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
UJEŚCISKO
REJON ULICY DĄBRÓWKI
W MIEŚCIE GDAŃSKU
(DRUK NR 1732)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Projekt dotyczy zmiany granic przystąpienia do sporządzenia planu. Ideą planu jest
uwolnienie terenu, który jest użytkowany przez mieszkańców na ogródki przydomowe z
pasa drogowego i w trakcie przeprowadzania analiz ujawnił się jeszcze jeden fragment,
który

winien

temu

trybowi

podlegać,

ma

to

związek

rozstrzygnięciami

z

komunikacyjnymi. W związku z tym proponujemy, by te granice rozszerzyć i kolejny
fragment, który może potem być uwolniony z rezerwy komunikacyjnej mógł mieć
przeznaczenie, które byłoby zgodne z intencją tychże mieszkańców, a de facto ma to
doprowadzić do nabycia tych terenów jako gruntu dodatkowego.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 18

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1626/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXVII/1247/05 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 R. O PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO UJEŚCISKO REJON ULICY DĄBRÓWKI W MIEŚCIE
GDAŃSKU

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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14) ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JASIEŃ REJON ULICY
ŹRÓDLANEJ I TZW. „TRASY W-Z” W MIEŚCIE GDAŃSKU
(DRUK NR 1733)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały jak w druku 1733.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 20

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1627/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JASIEŃ REJON
ULICY ŹRÓDLANEJ I TZW. „TRASY W-Z” W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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15) O PRZYSTĄPIENIU OD SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
WILLI
TANNENHEIM
W
MIEŚCIE
GDAŃSKU
(DRUK NR 1734)
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały jak w druku 1734.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego zaopiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 18

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1628/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
O PRZYSTĄPIENIU OD SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLIWA GÓRNA REJON
WILLI TANNENHEIM W MIEŚCIE GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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15A)

PRZEZNACZENIA STREF Z MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD DROGI
W KATEGORII DRÓG GMINNYCH
(DRUK NR 1748)

radny TADEUSZ MĘKAL – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Pan Prezydent wydał pozytywną opinię co do zaliczenia przestrzeni znajdującej się

w

planach miejscowych i uznanie ich jako przestrzenie dróg publicznych czyli dróg
gminnych, stąd Komisja Rozwoju Przestrzennego przygotowała projekt uchwały,

w

którym wnioskuje aby te przestrzenie określone w załącznikach od 2 do 4 i opisane w
załączniku nr 1 aby uznać jako drogi gminne. Dziękuję uprzejmie.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 17

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1629/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku

PRZEZNACZENIA
STREF
Z
MIEJSCOWYCH
PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
POD
DROGI
W KATEGORII DRÓG GMINNYCH
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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16) NADANIA NOWEJ NAZWY RONDA

(DRUK NR 1742)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały jak w uzasadnieniu.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Kultury opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 22

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1630/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku

W SPRAWIE NADANIA NOWEJ NAZWY RONDA
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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17) NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY (DRUK NR 1743)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały jak w uzasadnieniu.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Kultury opiniowała pozytywnie.
radny TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Skoro już mamy tak znamienną nazwę tego Wzgórza, to mam nadzieję, że miasto
zadba żeby tam gdzie tylko można były posadzone wrzosy.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?
za

- 25

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1631/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku

W SPRAWIE NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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18) NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY (DRUK NR 1744)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały jak w uzasadnieniu.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Kultury opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 23

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

0

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1632/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku

W SPRAWIE NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
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19) ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE

W
WODĘ
I
ZBIOROWE
ODPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ
GDAŃSK - KOKOSZKI ORAZ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY
UL. FUNDAMENTOWEJ W GDAŃSKU - KOKOSZKACH WRAZ
Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DLA ODBIORCÓW USŁUG
W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ŚWIADCZONYCH
PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
ENERGETYCZNYCH
I KOMUNALNYCH „UNIKOM" SPÓŁKA Z O.O. W GDAŃSKU
(DRUK NR 1736)

DIMITRIS T.SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni Państwo Radni.
Przedstawiamy projekt nowej taryfy dla przedsiębiorstwa UNICOM, które świadczy
usługi w zakresie dzielnicy Gdańsk Kokoszki. Jest to taryfa, która miałaby
obowiązywać od 1 marca br. do 28 lutego 2007 r. Zgodnie z propozycją
przedsiębiorstwa UNICOM podwyżka miałaby nastąpić w zakresie odbiorców
indywidualnych o 1,3 % średnio, natomiast Jeśli chodzi o pozostałych odbiorców

2,2

%. Łącznie za wodę i ścieki odbiorcy indywidualni płaciliby 7,03 zł natomiast pozostali
w tym przemysłowi 10,65 zł. Ja tylko powiem, że z analizy kosztów jakie ponosi spółka
UNICOM wynika, że są w tej spółce oszczędności na poziomie 7,7 %. Wyrównanie cen
pomiędzy odbiorcami indywidualnymi a pozostałymi odbiorcami jest planowane do roku
2009 r. W związku z tym, że wzrost cen nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika
proszę o pozytywne przyjęcie uchwały.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia pozytywna.
Komisja Budżetowa opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 23

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1633/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCEJ
NA TERENIE DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ GDAŃSK - KOKOSZKI ORAZ
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. FUNDAMENTOWEJ
W
GDAŃSKU - KOKOSZKACH WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DLA
ODBIORCÓW USŁUG W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W
WODĘ
I
ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
ŚWIADCZONYCH
PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
ENERGETYCZNYCH I KOMUNALNYCH „UNIKOM" SPÓŁKA Z O.O.
W
GDAŃSKU

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

20) WYRAŻENIA WOLI OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA
UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM
SPÓŁKI, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁAD UTYLIZACYJNY
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DRUK NR 1740)

DIMITRIS T.SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni Państwo Radni, przedstawiamy projekt uchwały o przeniesieniu aportu
rzeczowego na rzecz Zakładu Utylizacji. Wiąże się to ze zmianą ustawy o odpadach
i zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w mieście. Wiąże się to również

z

realizacją przez Zakład Utylizacji planu modernizacji Zakładu, który był już
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przedstawiany na Radzie Miasta a który aktualnie leży w Brukseli i czeka na ostateczną
akceptację co do dofinansowania ze środków UE. Jest to o tyle istotne, że posiadanie
zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów pozwoli Zakładowi Utylizacji utrzymać dość
wysoki procent odzysku odpadów, a jest to jeden
później utrzymania tej dotacji z UE. W ten sposób

z warunków otrzymania a
Zakład Utylizacji przejąłby

wszystkie posiadane przez miasto pojemniki w ilości 1856 sztuk
latach przyszłych planował zakup pojemników dlatego,

i będzie również w
że w mieście brakuje

jeszcze ok. 500 zestawów a więc jeszcze raz tyle pojemników. W związku z tym, że
Zakład Utylizacji realizowałby te zadania zgodnie z planem modernizacji proszę o
pozytywne przyjęcie uchwały.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała pozytywnie.
Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie.
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
radny WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Dyrektorze.
Jadąc dzisiaj na sesję zauważyłem, że pojemniki stoją dzisiaj np. w Pasie
Nadmorskim, a teraz nie ma tam śmieci, bo jest okres zimowy. Te pojemniki mogłyby
być bardziej użytkowane czy spożytkowane w osiedlach.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 22

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a

66

UCHWAŁĘ NR XLVII/1634/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI OBJĘCIA PRZEZ GMINĘ MIASTA
GDAŃSKA
UDZIAŁÓW
W
PODWYŻSZONYM
KAPITALE
ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁAD
UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
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21) ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVI/506/99 Z DNIA 25 LISTOPADA 1999

R. RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE LIKWIDACJI MIEJSKIEGO
OGRODU ZOOLOGICZNEGO „WYBRZEŻA” W GDAŃSKU BĘDĄCEGO
ZAKŁADEM BUDŻETOWYMI UTWORZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ORAZ UTWORZENIA ŚRODKA SPECJALNEGO PN. „UTRZYMANIE
ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH” ORAZ UCHWAŁĘ NR III/51/2002 Z DNIA 05
GRUDNIA 2002 R. RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
W
SPRAWIE
WSTRZYMANIA
LIKWIDACJI
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU, PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GDAŃSK – OLIWA ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU,
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GDAŃSK – WRZESZCZ ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU, PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – GDAŃSK NOWY PORT ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU ORAZ POŁĄCZENIA TYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W GDAŃSKU W JEDEN ZAKŁAD
BUDŻETOWY POD NAZWĄ „GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH” (DRUK NR 1750)

ANTONI SZCZYT – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Przedstawiam projekt uchwały nr 1750, która polega na tym, że dwa istotne
dotychczasowe paragrafy mówiące o sposobie prowadzenia przez Ogród Zoologiczny
„Wybrzeże” zostały poszerzone o punkty, które Państwo macie

w paragrafie

2. Ogród Zoologiczny „Wybrzeże” otrzymuje dodatkowe zadania jakim jest zarządzanie
i utrzymanie schroniska dla zwierząt z siedziba w Gdańsku przy

ul. Przyrodników.

Ma zapewnić optymalne warunki dla bytowania bezdomnych zwierząt w schronisku,
prowadzenie działalności interwencyjnej na terenie Gdańska, realizowanie sterylizacja i
kastracji zwierząt w schronisku oraz modernizacje

i budowę obiektów

schroniska. Jak państwo wiecie Gdańsk miał w przeszłości bardzo negatywne
doświadczenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul.
Madalińskiego w Gdańsku przez towarzystwa opieki nad zwierzętami. Mając na
uwadze realizację przez miasto nowego schroniska

w Gdańsku Kokoszkach

wyłoniło nowego operatora schroniska w drodze przetargu

w trybie zamówień

publicznych. Wyłoniony operator prowadził schronisko w sposób budzący negatywne
emocje wśród gdańszczan, mimo, że kontrole przeprowadzone przez Urząd Miejski w
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Gdańsku, wojewódzkiego lekarza weterynarii i powiatowego lekarza weterynarii nie
wykazały uchybień i działań operatora niezgodnych z ustawą o ochronie zwierząt.
Działając zgodnie z oczekiwaniami społecznymi miasto uznało, że lepszym pomysłem
będzie powierzenie tych obowiązków jednostce budżetowej miasta Gdańska
Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu „Wybrzeże”. Ta jednostka posiada odpowiednie
doświadczenie, osiągnięcia, wysoki stopień profesjonalizmu jeśli chodzi o hodowlę
zwierząt czego świadectwem jest obecność w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów
Zoologicznych.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisje (wpł.24.01.2006 r.)
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za

- 24

przeciw

-

0

wstrzymało się

-

3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p o d j ę ł a
UCHWAŁĘ NR XLVII/1635/06
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 stycznia 2006 roku
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XVI/506/99 Z DNIA 25 LISTOPADA 1999 R.
RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE LIKWIDACJI
MIEJSKIEGO
OGRODU ZOOLOGICZNEGO „WYBRZEŻA” W GDAŃSKU BĘDĄCEGO
ZAKŁADEM BUDŻETOWYMI UTWORZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ORAZ UTWORZENIA ŚRODKA SPECJALNEGO PN. „UTRZYMANIE
ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH” ORAZ UCHWAŁĘ NR III/51/2002 Z DNIA 05
GRUDNIA 2002 R. RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
W
SPRAWIE
WSTRZYMANIA
LIKWIDACJI
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU, PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GDAŃSK – OLIWA ZAKŁAD
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BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU,
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GDAŃSK – WRZESZCZ ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU, PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – GDAŃSK NOWY PORT ZAKŁAD
BUDŻETOWY W LIKWIDACJI W GDAŃSKU ORAZ POŁĄCZENIA TYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W GDAŃSKU W JEDEN ZAKŁAD
BUDŻETOWY POD NAZWĄ „GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH”

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Samorządności jest 20 minut przerwy.

Po przerwie
Szanowni Państwo. Konwent debatował nad wprowadzeniem do porządku obrad
uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, to jest
druk uchwały, którą zdjął pan Prezydent, ponieważ on nie mógł być wnioskodawcą.
Konwent zadecydował, że w związku z tym, że zostały wprowadzone cztery zmiany w
uchwale i Państwo nie mogli się zapoznać z tym drukiem, żeby się zmieścić

w

terminie uchwalenia regulaminu wody, aby sesję lutową przenieść z 23 lutego na 16
lutego. Wszystkie kluby się z tym zgodziły.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE.
radny EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Podpisałem się pod wnioskiem i rozumiem, że wnioskodawcy wycofali wniosek?
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radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ten wniosek przez Państwa podpisany jest aktualny na sesję 16 lutego br.

radna ZOFIA GOSZ
Mam pytanie do pana Przewodniczącego, bo tutaj w tej sali odbywała się niedawno
wielka konferencja o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niektórzy radni widziałam
w telewizji byli. Wiem, że pan Przewodniczący dostał zaproszenie. Pytam jakimi
prawami to się rządzi, bo bym nawet na balkonie posłuchała, gdybym wiedziała, że
takie zdarzenie jest, a jeśliby trzeba zapłaci to jestem w stanie zapłacić. Widziałam
pana Kamińskiego, czy był jako gość, czy był sfinansowany?
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Myśmy nie byli organizatorami tej konferencji, organizatorem był Związek Miast

i

Gmin Morskich.

radna ZOFIA GOSZ
Ale zaproszenie pan miał.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Związek Miasta i Gmin Morskich sam wysyłał imienne zaproszenia do radnych, przeze
mnie te zaproszenia nie przechodziły.

radna ZOFIA GOSZ
Ja mam wniosek na przyszłość, że jeśli takie zdarzenie jest to Biuro Rady mogłoby
powiadomić radnych i powiedzieć, że trzeba zapłacić, albo że można z balkonu
oglądać.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale to było na zaproszenie czyjeś i byliśmy niejako ich gośćmi.

radna ZOFIA GOSZ
My się nie rozumiemy panie Przewodniczący. Jeżeli nie tylko pan dostał to zaproszenie
i tam było wyraźnie powiedziane jak można w nim uczestniczyć, żeby dać do
wiadomości radnym, niech z tym zrobią co chcą, nawet wyrzucą do kosza, ale jeżeli to

71

jest w tym budynku, to można by chociaż z balkonu to widzieć. Bo ja się dowiedziałam,
że zaproszenia były, gdzieś tam trzeba było wysyłać, ale czy my nie możemy na to
wpłynąć i nie mamy możliwości uczestnictwa bo gdybym ja wiedziała gdzie trzeba się
zgłosić.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja skrócę tę wypowiedź. W tym budynku też są śluby i niektórzy radni w nich
uczestniczą, co nie znaczy, że wszyscy muszą w nich uczestniczyć. Jeśli to robi
instytucja inna niż Rada Miasta Gdańska to my jesteśmy tylko gośćmi. Jeśli mnie
gdzieś zaproszono to ja nie mogę powiedzieć: Państwo radni chodźcie wszyscy ze
mną.

radna ZOFIA GOSZ
Ja zapytałam po prostu dlaczego niektórzy radni byli na tym, być może weszli bez
pytania. Jeszcze jedną sprawę chcę poruszyć tych nieszczęsnych grantów. Faktycznie
w tym roku bardzo źle się stało, że bardzo dużo grantów jest odrzucanych. My toczymy
dyskusje, nawet niesłuszne, że wiele organizacji zostało odrzuconych. Z punktu
widzenia niesłuszną formalnie ponieważ Rada Miasta Gdańska uchwaliła tak złą
uchwałę. Ja mówiłam o tym, że komisja odrzuca wszystkie wnioski, które mają związek
z wymianą zagraniczną dzieci. Natomiast finansujemy Gdańską Fundację Liberałów na
wydawnictwo polityczne. Finansujemy różne inne wydawnictwa typu politycznego,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bardzo to Zrzeszenie szanuję, ale jeżeli my
mamy wydawać pieniądze przede wszystkim na zadania własne gminy bo taka jest
opinia radcy prawnego, że gmina może przeznaczyć tylko na zadania własne gminy a
nie jest to na pewno zadanie, ani jedno ani drugie nie jest zadaniem własnym gminy.
Niestety na Komisji nie można tego przewalczyć, przegłosować ani moje wnioski nie są
zapisywane jak się dowiedziałam przed chwilą. Platforma jest wiodącą partią, urzędnicy
chcą się podporządkować w dobrej wierze, bo może to grozić różnymi skutkami.
Jeszcze żeby było ciekawiej te czasopisma są rozprowadzane odpłatnie w drodze
prenumeraty.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
A może pani podać tytuły?
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radna ZOFIA GOSZ
„Przegląd Polityczny” Gdańska Fundacja Liberałów. Nie mówię już o Stowarzyszeniu
Kaszubskim Pomerania i inne dzienniki, które wydają. Jeśli będziemy mieli bardzo
dużo pieniędzy ja uważam, że powinniśmy to sfinansować, ale jeśli my nie ustalimy
jako Rada kategoryzacji zadań, które mają być finansowane głównie, to nie będzie
tego porządku. Tu jest racja, że dużo organizacji nie dostało ale dużo organizacji
mogłoby dostać na dzieci, ludzi chorych, biednych, ludzi starszych, gdyby nie typowo
polityczne wydawnictwa czy inne działania, które my finansujemy. Organizacje te
napisały, że będą tam promowani twórcy kultury w tych czasopismach Gdańska. Jest
to bardzo bolesne, że my jako Rada nie dopracowaliśmy się w ciągu 4 lat sztywnych
przepisów, a jest to w większości spraw subiektywne przydzielane pieniędzy. Jeśli
chodzi o chorych na Alzheimera czy Parkinsona czy niepełnosprawnych umysłowo, to
ja musze wałczyć, żeby dostali jakiekolwiek pieniądze. I wywalczyłam, ale mieli dostać
zero, bo jeśli ktoś nie rozumie co to jest grupa wsparcia, albo asystent psychicznie
chorego. Ja wnioskuję i to będę wnioskowała na piśmie, że na przyszły rok Rada
powinna postanowić, że kto się pisze do komisji grantowej powinien przejść szereg
szkoleń żeby w ogóle znał pojęcia, ustawy i przepisy wyższego rzędu i jak należy je
interpretować, bo jest wielorakość, dowolność. Ja nie mówię, że to jest zła wola, to jest
nieznajomość sprawy i nikt się nie trudzi, żeby tą znajomość sprawy zrobić ponieważ
odpowiedź jest jedna, a to przecież Rada Miasta uchwaliła. Jest to żałosne, bo przez
te błędy formalne ale słuszne moim zdaniem, odpadło wszystko dla dzieci i młodzieży.
Nie będzie Festiwalu Miłości w Matemblewie. Nie będzie fundacji, które miały dzieci
patologiczne, na obozy wywoziły, nie dostaną złotówki, bo nie było oświadczenia o
tym, że zapoznały się z regulaminem. Jest to błąd formalny, ale mam też wiele uwag
od organizacji bezpośrednio, że szkolenia są niedokładne, że na szkoleniu mówiono
coś innego. Oczywiście każda strona może mówić co chce. Ale coś w tym jest bo to się
drugi rok powtarza to samo. A w tym roku jest znacznie gorzej niż było poprzednio.
Dziękuję.
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Więcej głosów nie ma.
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PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wyczerpaliśmy na tym porządek obrad. Zamykam XLVII sesję Rady Miasta Gdańska i
przypominam, że przekładamy sesję z 23 lutego na 16 lutego żebyśmy zdążyli

z

tym regulaminem i mamy nadzieję, że tym razem komisja przygotuje i wszyscy
Państwo będą mogli się zapoznać z tym. Dziękuję bardzo.

Obrady zakończono o godzinie 13,oo

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu taśmy magnetofonowej
inspektor BRMG

Wanda Rostankowska
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