PROTOKÓŁ NR LI/06
z LI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 25 maja 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 (lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich radnych i naszego
gościa Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, zabierze głos w
komunikatach prezydium, na krótko dotyczy, sprawa dotyczy kościoła
Św. Katarzyny pożaru, ale oddamy mu głos za chwile. Proszę Państwa
wpłynął wniosek. Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o
włączenie pod obrady Sesji projektu uchwały w sprawie, zmieniającej
uchwałę Rady Miasta Gdańska dotycząca Regulaminu przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych w roku
akademickim 2006 w ramach projektu „Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku” to jest druk 1890.
Ja bardzo proszę o ciszę. Ja, na końcu też bardzo proszę o ciszę.
Proszę Państwa zaczynamy sesje.
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Wpłynął wniosek Prezydenta dotyczy Regulaminu przyznawania i
przekazywania stypendiów na wyrównywania szans edukacyjnych w
roku akademickim 2005/2006. Projekt „Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku”, to jest druk 1890.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o włączenie pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez miasto Gdańsk do
programu pod nazwą „Program wyrównywania różnic pomiędzy
regionami” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, druk 1891.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o włączenie pod obrady projektu
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Tym co nie wrócili z morza”,
druk 1892.
Wpłynął wniosek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia o
włączenie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach autobusowych i
tramwajowych komunikacji miejskiej, druk 1893.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie pod obrady
sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisane do rejestru zabytków, druk 1894.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o włączenie pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rady, przez Rade
Miasta Gdańska na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta,
druk 1895.
Wpłynął wniosek Pana Radnego Głogowskiego o uzupełnienie porządku
obrad, dotyczy, wniosek dotyczy aby, tematu aby informacja, która jest
zawarta, miała być zawarta, będzie zawarta na dzisiejszej sesji
dotycząca mieszkaniówki, była w formie debaty. Ja jeszcze za chwilę
tak, udzielę głosu, jak będziemy głosować ja udzielę głosu.
Jeszcze są, jeszcze wpłynęły autopoprawki Prezydenta Miasta Gdańska
do druku 1884, 1895 i 1887. Będziemy po kolei głosować, bardzo proszę
może rzeczywiście od zmiany porządku. Sekundę, sekundę, sekundę.
Po kolei. Bardzo proszę. Pan.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący ja w dwóch sprawach. Zanim w sprawie swojego
wniosku, to najpierw chciałem się zapytać i jednocześnie prosić, dotyczy,
Jeden z, wniosek
Prezydenta Miasta o wprowadzenie w trybie
nadzwyczajnym, dotyczy pomocy czy projektu współpracy, realizacji
projektu kulturalnego na rzecz Urzędy chyba Marszałkowskiego. Ja
chciałem poinformować, że dobrze by było, to znaczy to jest mój
formalny wniosek, zanim będziemy w tej sprawie procedować, żeby
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znana była radnym projekt umowy czy porozumienia. Mówię to
nieprzypadkowo. Ja zadałem w tej sprawie już dwa zapytania na
poprzedniej sesji i na tym sesje również i otrzymałem odpowiedz, że to
dopiero będzie procedowane. I dzisiaj, prawdopodobnie dotyczy tego
uchwała, więc jeżeli miało to być procedowane. Ja oczywiście na tym
etapie mówię, że nie powinno być póki Wysoka Rada nie zapozna się z
treścią projektu tego czy porozumienia. To jest w kwestii tego projektu
uchwały. Natomiast w sprawie mojego wniosku chciałbym tylko dwa
słowa powiedzieć. Mi oczywiście nie idzie o jakąś szeroką debatę, ze
zrozumiałych względów, ale uważam że jeżeli Pan Prezydent przedstawi
informacje, to powinna istnieć chociażby możliwość zadania po prostu
pytań. W sprawie tak podstawowej, tym bardziej, że ja zadałem też na
dzisiejszą sesje kilka zapytań dotyczących problematyki mieszkaniowej.
One według mnie, nie jestem ich usatysfakcjonowany odpowiedzią, jeżeli
Pan Prezydent przedstawia całokształt polityki miasta w tym zakresie, to
tym bardziej powinna istnieć możliwość, już mówię nie szerokiej debaty ,
ale co najmniej zadania pytań i ewentualnie no jakiś osądów
wartościujących ze strony radnych. Bo w innym wypadku to należało
tylko spisać materiał i przekazać radnym, nie byłoby potrzeby, że tak
powiem zabierania czasu na sesji Rady Miasta Gdańska, a jeżeli jest
idea, żeby Pan Prezydent występował, to musi być tego konsekwencja.
Dlatego wnoszę tak jak w swoim wniosku i proszę o przegłosowanie.
Dziękuje.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Z tym, że chciałem od razu uspokoić, że była przewidywane zadawanie
pytań, było przewidywane i tutaj. Rozumiem. Także ja też nie
wyobrażam, żeby ktoś nie mógł zadać pytania w tym temacie. Także co
do tego to nie ma nawet o czym dyskutować.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
W tym momencie tylko nie zadania pytania, ale jakieś wypowiedzi. Bo
jeżeli taka jest możliwość to żeby istniała taka możliwość.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Pani Radna Meyer.
Radna – BARBARA MEYER
Panie Przewodniczący.
Szanowni Radni.
Ja ma po prostu prośbę do Pana Przewodniczącego i do Konwentu. Nie
może być tak, że my przychodzimy na sesje i w zasadzie 50% na sesji
dowiadujemy się, że jest po prostu wprowadzonych nowych uchwał.
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Przecież my się przygotowujemy do każdej sesji. I to jest. Ja rozumiem,
że coś jest w trybie nadzwyczajnym, jedna, dwie uchwały ale nie taka
ilość uchwał. Jak my mamy debatować później.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Ja rozumie Pani Radna, ale to nie jest poza prawem, to jest zgodnie z
prawem, Prezydent Miasta ma prawo wnieść pod obrady sesji i przykro
mi bardzo ale to, może to by apel o to żeby jak najmniej było takich
tematów. Niemniej jest to zgodne z prawem. Ja jeszcze poproszę pana
mecenasa. Czy, o wyjaśnienia.
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Proszę Państwa kwestia wnoszenia uchwał przez Prezydenta jest
uregulowana nie tylko w statucie, ale jest również uregulowana, jest
uregulowana w ustawie. W ustawie termin, ten podstawowy jeśli można
tak go określić, aczkolwiek ustawa tego sformułowania nie używa, to jest
na 7 dni przed sesją, ale jednocześnie ta sama ustawa mówi o zmianie
porządku obrad. Czyli sam ustawodawca dopuścił możliwość, ustawową
możliwość zmiany porządku obrad. I tutaj z tej ustawowej, ustawowej
przesłanki, z tej ustawowej możliwości zmiany porządku obrad może
korzystać każdy z podmiotów uprawionych do wniesienia pod obrady
Wysokiej Rady projektów uchwał. Także nie jest to niczym niezgodnym z
prawem. Ja rozumiem wypowiedz Pani Radnej Meyer do kwestii
przygotowania się do dyskusji, ale jest to już rzecz nie związana z
odpowiedzą na pytanie: „Czy jest to legalne lub nie”, jest to legalne.
Zmiana porządku obrad jest zmiana jak najbardziej legalną,
dopuszczalną przez ustawę i przejęta również przez uregulowania
zawarte w Statucie Rady Miasta Gdańska. Dziękuje.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Ale nie prowadzimy debaty w tej chwili.
Radna – BARBARA MEYER
Ja rozumiem, że to jest legalne, ale od tego jest Konwent również
Seniorów, po to się zbiera w środy czy czwartki, żeby dobrze była sesja
przygotowana. Nie powinien do takich sytuacji dopuszczać. Rozumiem,
że są dwie, trzy uchwały ale nie taka ilość.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Znaczy nie jest określone czy to dwie czy trzy niestety. Pan
Przewodniczący Sowiński.
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Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Pani Radna, no chciałem najpierw Panu Głogowskiemu odpowiedzieć,
ale powiem Pani. Nie rozumiemy się zupełnie. Jest 26 uchwał na sesji, 5
zostało wniesionych z czego 2 wynikają rzeczywiście tak jak Katarzynka
z nagłej sytuacji. Konwent ma obowiązek przedstawić porządek obrad,
Pan Przewodniczący tydzień przed, Pan Prezydent czyli musi Konwent
się zebrać jeden dzień przed upływem tego tygodnia żeby musi
przygotować porządek obrad. Pan Prezydent ma prawo wnieść uchwały
także na siedem dni przed czyli może je wnieść po terminie, w którym
Państwo otrzymują porządek obrad, a jeszcze przed jakby upływem tych
siedmiu dni. W związku z czym to jest poza Konwentem, że te uchwały
zostają wnoszone, pomijając że Państwo także mają prawo wnieść w
trybie osiemnastki uchwały nawet na 48 godzin i niektóre z nich
dokładnie w takim trybie zostały wniesione. Jeżeli mamy uznać, że to ma
być tylko i wyłącznie do decyzji Przewodniczącego i Państwo nawet o
tym nie mają być informowani i on co wpłynie po 7 dniach ma nie
wprowadzać w porządek obrad, no to wtedy rzeczywiście myślę, że
Państwo będą mieli więcej pretensji. Pomijając jeszcze, że te które
wpływają rzeczywiście na 7 dni przed to ma obowiązek zaproponować
do porządku obrad bo tak mówi ustawa. Jest tu niespójność prawa i
Konwent nie ma nic do tego. Także trzeba wiedzieć do kogo zgłaszać
pretensje. Natomiast jeśli chodzi o Pana Głogowskiego chciałbym
powiedzieć tak, dwójka radnych zgłosiła wniosek o to aby w porządku
obrad Pan Prezydent przedstawił informacje, informacje. Taki był
wniosek radnych i ten wniosek został przez Konwent uwzględniony.
Informacja jest. W ostatniej chwili na dwa dni przed Pan Radny zgłosił
wniosek, aby zamiast informacji była debata. Proszę Państwa my nie
zbieramy się tu żeby, chyba że niektórzy tak uważają, żeby sobie
pogadać i marnować swój czas nawzajem. Zbieramy się po to aby z tego
były jakieś owoce, sensowne. Debaty przygotowuje się przez kilka
tygodni a czasem i dłużej. Debatę powinna przygotować razem z
resortowym Wiceprezydentem odpowiednia komisja. Nie można sobie
po prostu rzucać hasła – zróbmy z informacji debatę, bo sobie chcemy
pogadać. I tu nie ma czegoś takiego, że radni nie przygotowani,
dokładnie w duchu tym którym mówiła przed chwilą Pani Radna Meyer
przyjdą na sesje i dowiedzą się, że zamiast informacji jest debata, która
zajmie pół sesji, bo debata ma to do siebie. Nie raz była debata na sesji
Rady Miasta, która była ogłaszana, często pół roku przed czasem, a
przynajmniej dwa, trzy miesiące, która była przygotowywana. To jest
temat bardzo ważny i godny debaty, ale trzeba tą debatę wnieść i
przygotować. Natomiast jeśli mówimy o informacji to nie mówimy o tym
żeby sobie pogadać, tylko o tym że Pan Prezydent przedstawia
informacje, radni mają prawo zadać pytania a nie jak Pan Radny
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powiedział własne opinie wartościujące, komentarze itd., choć to i tak
zawsze jest przemycone, ale jeśli dojdziemy do wniosku jako Rada, że
właśnie ta forma informacji to jest stanowczo za mało, to wtedy
naturalnym, kolejnym korkiem jest debata. Ja także jako radny nie
zgadzam się na to, aby na sesji zmieniano mi porządek obrad z
informacji na debatę. Bo debata jest zbyt poważnym przedsięwzięciem,
żeby ją tak, że tak powiem, lekko traktować. Dziękuje.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Ja zaraz tam, nie wiem, strasznie się, widzę dyskusja
tutaj przygotowuje, ponieważ kilku radnych się zgłasza. Proszę Państwa
jesteśmy w punkcie, my to wszystko będziemy głosować, niezależnie co
tu się mówi. My będziemy głosować te wnioski, to nie jest po to żeby
mówić, że nie będzie głosowania. Bardzo proszę Pani Tomaszewska i to
tylko dotyczy porządku.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Tak dotyczy porządku, ponieważ dyskusja dotyczy druków, które w trybie
nadzwyczajnym są wnoszone i rozszerzają nasz porządek obrad to
niejako czuję się stroną w tejże dyskusji. Ponieważ nasza komisja, z
mojej inicjatywy opracowała projekt uchwały, ale Proszę Państwa
zwracam uwagę na nadzwyczajny tryb jaki obowiązuje inicjatywy
uchwałodawczej jaki obowiązuje komisje 21 dni przed zaplanowaną
sesją, właściwie skazuje każdą inicjatywę komisji na tryb nadzwyczajny.
Posiedzenia komisji są zaplanowane zgodnie z harmonogramem i
myśmy się do tego harmonogramu dostosowali. Stąd, mam nadzieje że,
uchwała nasza czy ten projekt nie wzbudzi kontrowersji i wielkich
dyskusji bo dotyczy zakazu palenia. No ale niejako tytułem
wytłumaczenia chciałam Państwu powiedzieć, że nie ma innej
możliwości, innego trybu wprowadzenia projektu uchwał przygotowanych
przez komisje nie przez Prezydenta. Dziękuje.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Pani Radna Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ja bardzo króciutko.
Panie Przewodniczący.
Szanowny Panie Wiceprzewodniczący.
Wykładu bardzo dobrze wysłuchałam. Chyba nie o to chodzi, żeby sobie
udowadniać czy prawo jest po takiej stronie czy innej. Chodzi o pewne
zasady wzajemnego szacunku. Jeżeli coś trzeba pilnie wnosić, to
wnosić, ale nie przyjmować, że na każdej sesji mamy ileś tam, które
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nie są pilne, nie są na dzisiaj. Ja nie mówię o kościele, ale o innych,
które nie są pilne aby wnosić to i chodzi o to, żeby nie robić z tego
zasady. A to co mówi
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Pani Radna czy Pani ma coś do wniesienia. Wszystko to już
wysłuchaliśmy. Dziękujemy bardzo.
Radna – ZOFIA GOSZ
Przepraszam bardzo, a dlaczego
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Pani Radna bo to jest kolejny wykład. Pani zarzuca wykład Panu
Przewodniczącemu a sama robi wykład. Dziękuję bardzo. Pan
Władysław Łęczkowski.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja rozumiem tutaj tłumaczenie się Prezydium Rady i regulaminowe
sprawy. Jeżeli chodzi na 7 dni to jest 18ty, jeżeli chodzi o nadzwyczajną
to powiedzmy 24ty, ale proszę wziąć sobie pod uwagę, że oprócz
jednego druku to są wszystko projekty z 24go.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Panie radny czy Pan słyszał, że to jest zgodne z prawem? Czy jeszcze
raz ma Pan mecenas powiedzieć?
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
To znaczy organizacji pracy Prezydium Rady.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Nie wiem o czym Pan mówi, może Pan wyjaśnić to zdanie. Bardzo
proszę.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
To znaczy organizacji i pracy.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Czy Pan zna Regulamin i Statut Rady Miasta. Panie Radny, ja radzę się
zapoznać ze Statutem i Regulaminem Rady Miasta może by Pan takich
rzeczy nie opowiadał. Dziękuje bardzo. Pan Głogowski.
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Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący. Ja nie chcę przedłużać w tym punkcie dyskusji,
chciałbym tylko do Pana zgłosić po prostu wniosek, aby istniała
możliwość ustosunkowania się do tych rad np. Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Gdańska w sprawie porządku, gdzie nie zgadzam się z
szeregiem sformułowanych przez niego sformułowań. Nie chcę teraz już
po prostu się do tego ustosunkowywać. Natomiast Pana
Przewodniczącego abym mógł się również publicznie do tej materii po
prostu odnieść, iż uważam, że równowaga chociażby wypowiedzi tego
wymaga. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Ale poinformowaliśmy już Pana Radnego, że będzie taka możliwość
podczas informacji również. Niemniej wniosek Pana będzie głosowany.
Pani Danuta Putrycz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Chyba plamy na słońcu. Wnioskuję, żeby zakończyć dyskusje, każdy
radny ma prawo do głosowania przeciw wniesieniu takiego czy innego
bo się zadyskutujemy do godziny dwunastej.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Proszę Państwa będziemy po kolei głosować.
Druk 1890. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego
druku pod dzisiejsze obrady?

za
przeciw
wstrzymało się

 25
 0
 5

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

druk będzie miał numer 11A
Druk 1891. Kto z Pań i Panów jest za wprowadzeniem tego druku?
za
przeciw
wstrzymało się

 24
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 5
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

druk będzie miał numer 11B
Druk 1892. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego
druku pod dzisiejsze obrady?
za
przeciw
wstrzymało się

 23
 0
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie pod numerem 13A.
Druk 1983. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego
druku pod obrady?
za
przeciw
wstrzymało się

 21
 4
 5

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie pod numerem 27.
Druk 1894. Tu dotyczy to kościoła Św. Katarzyny przypominam. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego druku pod obrady?
za
przeciw
wstrzymało się

 28
 0
 1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten będzie pod numerem 1 procedowany. A numer 1 będzie miał numer
1A od razu mówię.
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Druk 1895 z autopoprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem tego druku pod obrady?

za
przeciw
wstrzymało się

 21
 3
 7

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie pod numerem 28.
Również głosujemy
wniosek Pana Radnego Głogowskiego
o
uzupełnienie porządku obrad i chce aby Pan. Radny chce aby to było w
formie debaty. Czyli punkt dotyczący informacji na temat, tematy
mieszkaniowe był jako odrębny punkt i miał formę debaty. Kto z Pań i
Panów Radnych jest za takim wnioskiem, za przyjęciem tego wniosku?
za
przeciw
wstrzymało się

 10
 16
 5

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu n i e p r z y j ę ł a
Ten wniosek nie przeszedł.
To były wszystkie do przegłosowania. Ja wiem, że Pani Prezydent Hall
ma jeszcze propozycję, aby skreślić, tak czy zdjąć z porządku obrad.
Bardzo Proszę.
KATARZYNA HALL – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Proponuję o zdjęcie z porządku obrad punktu 8, druku 1885. Jest to
spowodowane pewnymi kontrowersjami, które pojawiły się wokół tego
projektu i wydaje się ze potrzebna jest lokalna jeszcze tam konsultacja,
debata środowiskowa, że tak powiem, żeby projekt zyskał akceptacje.
Bo bez, że tak powie no, szerokiej aprobaty społecznej wydaje się tego
projektu nie warto, równie dobrze możemy za miesiąc się tym zająć.
Jeżeli konsultacja się odbędzie. Taka jest sugestia moja.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
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Dziękuje bardzo. Proszę Państwa Pani Prezydent zdjęła druk numer
1885 to jest podpunkt 8 w punkcie 5. ten druk został zdjęty. Ja
przypomnę Państwu, Państwo dostali do skrzynek taką informacje. Był
druk prawidłowo wpisany w punktach 25 i 26. Natomiast był błąd
pisarski, mianowicie napisane było, że dotyczy innej uchwały, uchwały
numer 1876. Wcześniej Państwa o tym informowaliśmy. Ten druk
prawidłowo jest wpisany 1877. To jest celem wyjaśnienia. Proszę
Państwa przegłosowaliśmy , mamy już porządek obrad. Proszę teraz o
przegłosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za takim porządkiem obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

 26
 0
 4

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 (Informacja na tematy mieszkaniowe)

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta
Miasta.

5.

Uchwały w sprawie :

1)

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
(druk nr 1894)

2)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 (druk nr 1889)
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3)

nadanie imienia Jana Kochanowskiego Gimnazjum Nr 29 w
Gdańsku przy ul. Beethovena 20. ( druk nr 1875)

4)

nadania imienia „Panienki z okienka” Przedszkolu Nr 27 w
Gdańsku przy ul. Bednarskiej 22. (druk nr 1881)

5)

ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie Miasta Gdańska w roku szkolnym 2006/2007. (druk nr
1878)

6)

ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na terenie Miasta Gdańska w roku
szkolnym 2006/2007. (druk nr 1879)

7)

uchylenia Uchwały Nr XXIX/957/04 Rady Miasta Gdańska z
dnia 28 października 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola
Nr 46 w Gdańsku, ul. Szuwary 2. (druk nr 1880)

8)

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi
Klinicznemu Nr 1 Akademickiemu Centrum Klinicznemu
Akademii Medycznej w Gdańsku. (druk nr 1884)

9)

przyjęcia do realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w
Gdańsku, ul. Brzegi 55. (druk nr 1886)

10)

przyjęcia „Programu Pomocy Rodzinie na lata 2006  2009”.
(druk nr 1887)

11)

połączenia Gimnazjum Nr 35 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 19 im. Stefana Batorego w Zespół Szkół Specjalnych z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 26. (druk nr 1888)

12)

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim
2005/2006, w ramach projektu „Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku” (druk nr 1890)

13)

przystąpienia przez Miasto Gdańsk do programu pod nazwą
„Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami”
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
(druk nr 1891)
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14)

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla
wyboru Rady Miasta Gdańska. (druk 1856)

15)

szczegółowych zasad i trybu przyznawania jednorazowego
Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. (druk nr 1864)

16)

wzniesienia pomnika „Tym co nie wrócili z morza” (druk 1892)

17)

wyrażenia woli utworzenia spółki celowej, której zadaniem
będzie powołanie funduszu kapitałowego wysokiego ryzyka
„INVENO”.
(druk nr 1874)

18)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Chełm II w mieście Gdańsku. (druk nr 1866)

19)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Przemysłowe w rejonie zachodniego
fragmentu ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku. (druk nr
1882)

20)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Kiełpina i Trasy W – Z w mieście
Gdańsku. (druk nr 1883)

21)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul.
Świerkowej
w
mieście
Gdańsku.
(druk nr 1867)

22)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon X Młyna
w
mieście
Gdańsku.
(druk nr 1868)

23)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Na
Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku.
(druk nr 1869)
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24)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Strzyża wraz z ulicą tzw.
Nową Abrahama w mieście Gdańsku. (druk nr 1870)

25)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Barniewice w rejonie ulicy
Jowisza
w
mieście
Gdańsku.
(druk nr 1871)

26)

zmiany uchwały nr XLIII/1526/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
27 października 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieście rejon Górnego Miasta – Teatr Elżbietański w
mieście Gdańsku. (druk nr 1872)

27)

wyrażenia woli wniesienia wkładu pieniężnego do spółki
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz zmiany
uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLII/1504/05 z dnia 29
września 2005. (druk nr 1873)

28)

wyrażenia zgody na udzielenie dla Parafii RzymskoKatolickiej
p.w.św.Brata Alberta z siedzibą w Gdańsku – Przymorzu przy
ul. Olsztyńskiej 2, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu,
położonego w Gdańsku – Przymorzu, przy ul. Olsztyńskiej 2,
stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. (druk nr
1876)

29)

wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Parafialnego
Zmartwychwstania Pańskiego z siedzibą w Gdańsku –
Wrzeszczu przy ul. Gomółki 11/13, bonifikaty od ceny
sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Gdańsku w
obrębie ulic Mikołaja Gomółki i Jana Kiepury, stanowiącego
własność Gminy Miasta Gdańska. (druk nr 1877)

30)

wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na
przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji
miejskiej (druk 1893)

31)

wyrażenia zgody przez Radę Miasta Gdańska na udzielenie
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1895)
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6.
7.

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Przewodniczący RMG BOGDAN OLESZEK
Prezydium Rady Miasta Gdańska.

odczytał

komunikaty

Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
W komunikatach Prezydium, uzupełniająco, dotyczy to kościoła Św.
Katarzyny. Poproszę Pana Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu,
Pana Augustyniaka o zabranie głosu. Bardzo proszę Panie
Przewodniczący.
Przewodniczący RMS WIECZESŁAW AUGUSTYNIAK odczytał list
Radnych Miasta Sopotu w sprawie Pożaru kościoła Św. Katarzyny.
List stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Przewodniczący RMS WIECZESŁAW AUGUSTYNIAK odczytał
Uchwałę nr XXXVII/625/06 Rady Miasta Sopotu z dnia 24.05.2006 r. w
sprawie: wyrażenia woli udzielenia Miastu Gdańsk pomocy finansowej
celem odbudowy zniszczonego w wyniku pożaru zabytkowego kościoła
pw. Św. Katarzyny
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo Sopotowi. Proszę Państwa przeczytam również jak
jesteśmy przy tym temacie list od Prezydenta Miasta Gdyni, na moje
ręce do Rady adresowany.
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List stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Proszę Państwa rozmawiałem dzisiaj również z Burmistrzem Redy
Panem Stanisławem Wicki, który poinformował mnie, że też we
wczorajszym dniu przekazali na rzecz odbudowy kościoła Św. Katarzyny
15 tyś. zł., została podjęta uchwała Rady Miasta Redy.
List i uchwała stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
To tyle jeśli chodzi o komunikaty. Ja jeszcze przepraszam, jeszcze nie
wszystkie. Pan Przewodniczący Sowiński jeszcze.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Po uzgodnieniach z Panem dyrektorem Trojanowskim Związek Miast
Nadwiślańskich, wtedy kiedy będzie gotowa lista zabytków do renowacji,
w uzgodnieniu z Prezydentem Gdańska, wyznaczę odpowiednią kwotę
na renowację wybranego lub wybranych zabytków z kościoła Św.
Katarzyny także. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Proszę Państwa czy komisje mają jakieś komunikaty. Bardzo proszę. Nie
ma. W takim razie przechodzimy do komunikatów Prezydenta Miasta
Gdańska. Bardzo proszę informacje na tematy mieszkaniowe. Pan
prezydent Szczepan Lewna.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Panie, Panowie Radni.
Ja tylko parę słów wstępu chciałem powiedzieć, że rzeczywiście dziękuję
Panu Przewodniczącemu za ten racjonalny głos. Na dzisiejszej sesji
przedstawiamy informacje o stanie spraw, które były przedmiotem
zapytań radnych, wniosku dwóch radnych o przedstawienie takich
informacji na sesji, a również były przedmiotem publikacji prasowych.
Wiec żeby nie pozostawić w zakresie żadnych wątpliwości. No chcemy
tę kwestie jednoznacznie i bez żadnego tutaj, bez żadnej osłony
wszystkim Państwu radnym przedstawić, jeśli te kwestie mogą
niepokoić. Natomiast, no nie ma potrzeby odbywania debaty. Ponieważ
nie przedkładamy w tej chwili projektu uchwał, które miałyby w sposób
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istotny zmienić działania miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Krótka informacja tylko o stanie faktycznym zatem. Podjęte działania,
uchwalony
wieloletni
program
gospodarowania
zasobami
mieszkaniowymi spowodował iż w bieżącym roku oddajemy w tej chwili
40 mieszkań socjalnych w budynku przystosowanym na ten cel, w
budynku przy ul. Powstańców Warszawskich. Rozpoczęliśmy adaptację
budynku przy ul. Chodkiewicza, który spowoduje iż uzyskamy jeszcze w
tym roku 70 lokali socjalnych. Przy czym adaptacja ta będzie nasz
kosztowała około 3600 tyś. zł. Z tego 700 tyś z groszami będzie
pochodziło z funduszu centralnego przeznaczonego na taką adaptacje.
Podjęto również działania i decyzje o dofinansowaniu Towarzystw
Budownictwa Społecznego, które zgodnie z przyjętymi założeniami i
zabezpieczeniami finansowymi powinny wybudować do końca 2008 roku
630 lokali dla potrzeb TBSów czyli mieszkańców Gdańska wyrażających
wolę i potrzebę korzystania z tej formy. Stoimy przed koniecznością
zaproponowania uchwały o powołaniu struktury, która rozpocznie
budowę mieszkań sensu stricto komunalnych. Przyznaję, że ta sprawa
się nieco odwleka, ale jest to niezbędne. Zmieniające się warunki
gospodarowania, dosłownie z dnia na dzień rosną ceny i warunki
finansowe inwestowania w budownictwie, powodują że sprawa okazała
się bardziej skomplikowana niż pierwotnie zakładaliśmy, niż pierwotnie
można było przewidzieć. W najbliższym czasie jakieś propozycje w tym
zakresie Państwu przedstawimy. Nie będzie to odwlekane, ale musimy
rzecz opracować solidnie i dlatego nie możemy tego zrobić dzisiaj, na
dzisiejszej sesji. A teraz proszę Wydział Gospodarki Komunalnej
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych do przedstawienia
informacji o sytuacji finansowej GZNK.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Bardzo proszę Pana dyrektora.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni Państwo Radni.
Przygotowaliśmy dla Państwa dość obszerną, ale krótką prezentacje na
temat sytuacji finansowej, znaczy gospodarki mieszkaniowej i lokalowej.
Prosiłbym dyrektora Łapińskiego o przedstawienie tej prezentacji dla
Państwa. Ona potrwa w granicach 510 minut.
Wypowiedz Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych JACKA ŁAPIŃSKIEGO stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
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Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo przystępujemy w takim razie do
pytań. Pani Elżbieta Grabarek pierwsza się zgłasza, bardzo proszę.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Dziękuję, że pierwsza otrzymałam głos. Panie przewodniczący jedna
moja prośba. Oczywiście prezentacja jest ważna, ale niepoważnie nas
się traktuje w momencie, kiedy my nie otrzymujemy tych materiałów
wcześniej. Do Pana dyrektora Skurasa i wszystkich Państwa, którzy
przygotowywali. Skoro mieliście te materiały, to przynajmniej wczoraj
mówię, to już by było grzecznościowe, gdybyśmy je dostali do
przeczytania, bo trudno w ogóle odnosić się do tekstu na gorąco. To jest
zbyt poważny problem i to jest myślę 80% naszych interwencji na
naszych dyżurach, właśnie problemy zadłużenia, problemy zamiany
lokali. W ogóle problem gospodarki komunalnej to jest największy
problem mieszkańców, szczególnie tych biedniejszych. I dlatego wydaje
mi się, że do tego tematu koniecznie trzeba wrócić i zgadzam się z
Panem radnym Głogowskim, że nie jest to załatwienie kompletnie
problemu. Nie jest to załatwienie problemu. A wracając do tego długu,
który podano, nie wiem czy tutaj nie mylę kwot, bo one w różnych
konfiguracjach się kształtują , 94 miliony. Proszę Państwa tam większość
tej kwoty to są odsetki. Ludzie przychodzą pokazują mi zadłużenie i
pokazują odsetki. Oni są już tak bezradni, że jeżeli ta kwota tak lawinowo
narasta to oni już nie są w ogóle nad tym zapanować i nie zapanują
nigdy. W związku z tym naprawdę trzeba do tego podejść z rozwagą.
Druga sprawa jest to kwestia zamiany mieszkań. To również jest duży
procent, przynajmniej z moich dyżurów ludzi, którzy proszą o taką
zamianę i tutaj są jakby duże problemy z dokonaniem zamiany na
mniejsze lokale i tym samym załatwienia problemu, bo też mi mówią o
tym, że są osoby, które są chętne o wykupienie długu. I to trwa zbyt
opieszale, dlatego Panie Przewodniczący, ja myślę, że musimy do tego
tematu wrócić i na przyszłość nie wolno dyskutować na tematy bez
materiałów. No bo my dostaliśmy, właściwie nie dostaliśmy, nam
pokazano, pokazano nam pewne fakty, pewne liczby, a to nie tak
powinno się odbywać, my powinniśmy się ustosunkować wcześniej i
zadać sensowne pytania. A tak my sobie teraz pogadamy i problem nie
zostanie w dalszym ciągu rozwiązany. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zwrócimy się Panie Dyrektorze o to by te
materiały mogli radni otrzymać. Pan radny głogowski bardzo proszę.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
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Panie Przewodniczący rozpocznę od formalnego wniosku. Rozpocznę
od formalnego wniosku, żeby te materiały mógł otrzymać a rozumiem
również pozostali radni. I rozpocznę od takiej konstatacji, adresując
szczególnie do Pana Wiceprzewodniczącego Sowińskiego, który zresztą
w trakcie prezentacji w większości nie był obecny, to jest moja
złośliwość. Odnoszę tak, pierwszą sprawę, w porządku obrad było
zapisane, sprawy, informacja na tematy mieszkaniowe, nie patrzyłem
dokładnie na zegarek, ale prawie 40 minut wystąpienia Pana Dyrektora
bardzo sensownego, potrzebnego wręcz, dotyczyło tak naprawdę
windykacji przez GZNK. Z całym szacunkiem Panie Przewodniczący i
Szanowni Państwo, to jest tylko istotny, ale tylko wycinek sprawy.
Mówiąc o polityce mieszkaniowej to mam taki podstawowy pogląd.
Mamy częściowo rozwiązany problem w zakresie mieszkań
czynszowych. Na ostatniej sesji budżetowej, pan prezydent Adamowicz i
pani radna Tomaszewska mówiła, że nie możemy między innymi
rozwiązać problemu mieszkań socjalnych w Gdańsku z uwagi na to, że
przepisy ogólnokrajowe to uniemożliwiają. Ja mam odmienny całkowicie
pogląd w tej sprawie, że można częściowo rozwiązywać, mało tego,
przepisy obligują, nie jest w tej chwili tutaj miejsce i pora, ale ja byłem
przygotowany żeby cytować do konstytucji po określone akty prawne,
jakie są zobowiązanie na rzecz władz publicznych, w tym gminy. Ja bym
chciał głównie na sesji Rady Miasta o tej problematyce dyskutować, czyli
o przepisach, o prawie. Windykacja jest bardzo istotna, ale ona może
być na komisji albo nie w takiej proporcji. To jest moja podstawowa
uwaga i zastrzeżenie dotyczące. A teraz zacznę po prostu do pytań. Po
pierwsze w zakresie po prostu windykacji Pan Dyrektor był tu uprzejmy
mówić o dynamice, która się po prostu zmniejsza i to jest oczywiście
pocieszające. Nie dynamika zadłużenia się zmniejsza, natomiast w
kwotach bezwzględnych, ja tu mam kilka zapytań na tą sesje, więc mogę
tu operować pewnymi liczbami, natomiast w kwotach bezwzględnych
ona niestety się zwiększa i to mamy po prostu tego świadomość. Też
chciałem powiedzieć, że co się nie udało uzyskać na tą sesje w
odpowiedziach, ja zresztą do tego później odniosę, z materiałów które
dysponuje, to chciałem powiedzieć, że Gdańsk, przynajmniej w latach
poprzednich akurat najgorzej wyglądał w zakresie zadłużenia lokali
mieszkalnych, mówię o dużych pięciu tych miastach, metropoliach. To
też tylko na zasadzie konstatacji i mnie akurat interesowało na ile od
tamtego okresu, ja zresztą cytowałem, że tak powiem sprawę do pana
prezydenta Lewny, jego służb, żeby się odnieśli, nie udało się ale to po
prostu trudno. Natomiast moje zapytania konkretne co do wystąpienia
brzmią, po prostu następująco. Czy Pan Dyrektor byłby uprzejmy podać
ile osób w tej chwili oczekuje na mieszkania socjalne i jak długo średnio
się czeka na mieszkanie socjalne w Gdańsku? Drugie pytanie dotyczy
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jakie są podstawy prawne, bo tam było po prostu użyte, że no zadłużone
osoby będą mogły odpracowywać, ja nie znam w związku z tym
chciałbym po prostu usłyszeć. Nie podzielam poglądu Pana Dyrektora,
że można po 3 miesiącach w zasadzie dopiero wypowiadać umowy czy
egzekwować. Umowa szczególnie na najem lokalu użytkowego jest
umową cywilnoprawną i można już pewne rozwiązania już po miesiącu
przyjąć. Takie jest moje zdanie, ale nie jestem tu prawnikiem w tym
zakresie. I sprawa najważniejsza, bo chyba Pan Przewodniczący mnie
czasem goni, chciałem się odnieść do jednej podstawowej sprawy i to
adresuje do pana Prezydenta Lewny. To jest co prawda w moich
zapytaniach, ale korzystając z tego, że jest ta tematyka to chciałem się
do tego odnieść. Ja mówiłem, znaczy inaczej, w mieście Gdańsku, w
hotelowiec mamy co najmniej zainwestowane lub zainwestujemy ponad
3 miliony złotych, z tego co dzisiaj pan Prezydent Lewna mówił, to jest z
miejskich pieniędzy, znaczy z zewnątrz idzie 700 tyś. a chyba tam 2,5
czy ileś po prostu z naszych środków. Mam tylko prośbę, żeby mi nie
przerywać, tak? Ja chciałem poinformować Wysoką Rade, że w roku
ubiegłym jedna ze spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku, konkretnie
Spółdzielnia WSM „Morena” złożyła prezydentowi miasta ofertę na
współudział w przedsięwzięciu polegającym na tym, na zaadoptowaniu
hotelowca na Łowickiej w kwocie, gdzie można było uzyskać, w
zależności 34 pomieszczenia, ale miejsc w ogóle było prawie 90. W
kwocie, to zależy jak liczyć, ale przy minimalnym, mogę tutaj operować
liczbami, gdzieś 0,5 miliona złotych, a nawet gdyby sprzedać całość to
byłby to byłby to milion złotych. I my z jednej strony pieniądze publiczne
inwestujemy w przedsięwzięcia gdzie jest ponad 3 miliony złotych, a nie
wykorzystujemy tej sytuacji, która istniała. Chciałbym aby w tym zakresie
pan Prezydent Lewna się ustosunkował, bo ja to w zapytaniu zadałem.
Informuję tylko Wysoką Radę, myślę że Pan dyrektor Skuras, akurat tutaj
więcej na ten temat wie i może powiedzieć. W tej chwili są pewne
działania podjęte, które prawdopodobnie zakończą się pewnym
sukcesem. Ale chciałem powiedzieć, że rok temu to mogło być, mogło to
być za mniejszą kasę i mogło to już być własnością miasta i nie
popuszczę tego, informują lojalnie Panu prezydentowi Lewnie, jak tego
nie wyjaśni w sposób pełny, bo złoże wniosek do Komisji Rewizyjnej o
podjęcie działań sprawdzających czy nie było tu, z tej strony zaniechania
ze strony prezydenta, prezydenta miasta. I ostatnie już pytanie z tych
bardzo po prostu ogólnych. Prosiłbym, chociaż dzisiaj w jednym zdaniu
czy dwóch zasygnalizować, kiedy mieszkania socjalne, a to nie tylko
same mieszkania, ale również noclegownie itd. staną się istotnym
elementem polityki mieszkaniowej w mieście Gdańsku. Bo inne są
segmenty częściowo rozwiązane, teraz ten segment w moim odczuciu
jest nierozwiązany i tłumaczenie, ja przynajmniej nie podzielam tego
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poglądu Prezydenta i tych części Radnych, którzy się wypowiadali, że
sprawa nie leży tylko w rozwiązaniach centralnych, również leży w
naszych możliwościach. Dziękuję. Szczególnie za przedłużenie czasu
Panie Przewodniczący.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Sowiński.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ja tylko krótko adwocem, proszę Państwa. Po pierwsze większość
debaty, większość prezentacji byłem, po drugie nie wiem czy Pan Radny
wie, że w naszym budynku są głośniki i można tego słuchać także w
innym pomieszczeniu. Natomiast jeśli chodzi o pretensje do tego, że
prezentacja Państwa dotyczyła zadłużenia i dotyczyła projektu budowy
tysiąca mieszkań a nie wielu innych rzeczy, to chciałbym zwrócić uwagę,
że dokładnie taki był wniosek panów radnych i Pana Radnego osobiście
także. Mogę to zacytować. Pan radny zacytował, że chodzi o zadłużenie
mieszkańców Gdańska i dzierżawców lokali użytkowych wobec GZNK
oraz projektu budowy 1000 mieszkań, cytuje. To jest Pana pismo.
Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję. Pani Radna Małkowska.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Dziękuję bardzo za udostępnienie mi. Ja bardzo dziękuję Panu
Dyrektorowi, że poinformował nas dosyć szczegółowo, jeżeli ktoś
naprawdę patrzył na plansze i słuchał Pana Dyrektora, to praktycznie
bez materiałów mógł wiele skorzystać. Natomiast w tym referacie
zabrakło mi praktycznie danych co do możliwości odpracowanie czynszu
przez bezrobotnych. Bo problem polega na tym, że rzeczywiście tu z
tych danych wynika, że większość ludzi nie płaci, którzy jakby nie mają
pracy albo są objęci zasiłkami z pomocy społecznej i to jest dosyć duży
problem. Ja już się w mojej praktyce spotkałam z tym, że oczywiście
proponuje się zamianę mieszkań dla dłużników, natomiast nigdzie w
pismach nie ma sugestii możliwości odpracowania przez ludzi, którzy po
prostu nie mają pracy. To jest ten problem, który uważam, że jest zbyt
mało poważnie, jak gdyby szeroko stosowany przez zakład. Natomiast
jeśli chodzi o inne dane, to wydaje mi się, że jest Komisja Polityki, która
szerzej ewentualnie będzie dyskutowała na ten temat i ja uważam, że
niepotrzebna jest taka debata na sesji. Natomiast komisja może zrobić
taką debatę i zaprosić wszystkich radnych zainteresowanych. Dziękuję
bardzo.
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Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Nowak.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja nie będę zbyt długo mówił, ale chciałbym powiedzieć, że nasze
pytanie jako radnych, pana Kamińskiego i moje dotyczyło szerszego
zagadnienia ponieważ myśmy pytali również o program miasta w
zakresie wyburzeń lokali, budynków, które są przeznaczone do rozbiórki,
jak również program miasta w zakresie lokali socjalnych. Także to jest, to
co Pan przedstawił jest fragmentem naszego zapytania. Ta wypowiedz
aczkolwiek obszerna i wyczerpująca jest tylko częścią tego o co myśmy
pytali. Z wypowiedzi, jak również z sytuacji na rynku, z wypowiedzi
panów prezydentów, zarówno Bielawskiego, jak i pana Lewny wynika, że
miasto takiej spójnej, spójnego spojrzenia nie ma. No mówimy o budowie
domków jednorodzinnych, o tysiącach mieszkań itd. chcieli byśmy jako
radni usłyszeć kompleksowy jakiś przygotowany program, co będziemy
robić dalej. Ale mam jednocześnie niepokojący sygnał. Bo to wczoraj
Sąd Najwyższy określił w jednym z wyroków, że gminy są zobowiązane
do płacenie właścicielowi lokalu czynszu za osoby, które tego nie płaci.
W związku z tym będą się te sytuacje pogłębiały. My musimy oprócz
tego, proszę zwrócić uwagę, oprócz tego, że mieliśmy 94 miliony, to
mimo tak radykalnych działań jakie są podjęte, te sprawy się pogłębiły do
115 milionów. Ja doceniam tę robotę, którą wykonał tu zarząd
nieruchomości komunalnych, ale to nie rozwiązuje problemu i uważam,
że taka debata mieszkaniowa całościowa, całościowa, o której to
wspominał radny Głogowski jest potrzebna i dobrze było by, żeby nie
komisja tylko się zajmowała ale cała Rada Miasta powinna podjąć
uchwałę w tej sprawie, a program jak wyjść z zadłużenia, bo ja uważam,
że odsetki, 40 milionów odsetek, które są tutaj są nie do ściągnięcia
proszę Państwa. Również pytanie, co zrobić z mieszkaniami w starych
dzielnicach, gdzie nie ma WC, łazienek itd., toż to są mieszkania
socjalne i to je trzeba przekwalifikować i my nie mamy mieszkań
socjalnych, gdzie w tym zakresie coś robimy. Bo proszę zwrócić uwagę
na Brzeźno, Letniewo, Orunię itd., itd. to są stare dzielnice, gdzie ci
ludzie starzy, emeryci nie udźwigną remontu. Trzeba coś z tym zrobić.
Uważam, że powinniśmy sobie tu odpowiedzieć, jak wyjść z tej zapaści
jeżeli chodzi o likwidację tych budynków, które grożą zawaleniem. Jak
wyjść z zapaści zadłużenia, a szczególnie zastanówmy się może te
odsetki trzeba będzie umorzyć, bo się ciągnąć nie da. Także ja tylko tyle,
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ale daje pod rozwagę, że problem jest i powinniśmy go jednak szerzej
podjąć na Sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Żubrys.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado.
Panie Przewodniczący.
Tak się składa, że z problemem mieszkaniowym nasz klub się interesuje
szczególnie. Jako przewodniczący klubu jestem częstym gościem w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych i musze powiedzieć,
że może nie tak bardzo się ekscytowałem tymi liczbami, ponieważ znam
je na bieżąco. Chciałbym zachęcić wszystkich radnych do tego żeby
śledzili to co robi GZNK Biuro Zamiany Mieszkań. Robią dużo i mówię to
obiektywnie jako radny opozycji, który może tutaj wykazywać ich błędy,
które do tej pory się zdarzały, ale postęp jest oczywisty. Ja apeluje do
pani Radnej Grabarek, żeby częściej może interesowała się tymi
sprawami. Chciałbym także powiedzieć, że jest szybka, elastyczna
reakcja, indywidualne podejście do wielu ludzkich problemów, co mnie
szczególnie cieszy. Natomiast co do debaty. Proszę Państwa jest
program mieszkalnictwa, nasz klub zaproponował coroczną jego ocenę i
ewentualnie weryfikacje, my ten wniosek podtrzymujemy i tak jak
pamiętam, co roku taka analiza następuje, następują też pewne
poprawki. Ja chciałbym tylko poprosić Pana Prezydenta, żeby utrzymać
ten rytm działania, pod koniec roku dokonać oceny realizacji programu
mieszkalnictwa i dokonać niezbędnych poprawek. Natomiast do pytań.
Budowa mieszkań socjalnych, ten przetarg na 1000 mieszkań, bardzo
bym prosił Pana Prezydenta albo Pana Dyrektora żeby nam powiedział
co aktualnie się dzieje z tym przetargiem, który nie wypalił.
Podtrzymujemy jako klub nasz wniosek, że do 270 mieszkań, na które są
nakazy rozbiórki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego trzeba
wyasygnować, znaleźć środki w budżecie. I podkreślam, jeżeli stać nas
słusznie na budowę wielkich inwestycji sportowych typu stadion, typu
hala to musi nas być stać na 270 mieszkań za 30 milionów dla ludzi
najbardziej potrzebujących i to nie podlega dyskusji. Natomiast
podkreślam jeszcze sprawę zamiany mieszkań. Coraz lepiej to
funkcjonuje, coraz więcej ludzi się tym interesuje co wynikało z tego
wykazu. Ja osobiście, mówiła tu już Radna Małkowska, ale ja z
zainteresowaniem przyjąłem, gdzieś sprzed 2 tygodni, informacje Pana
Dyrektora o tych efektach odpracowywania czynszu. Jeżeli by pójść tą
drogą i zachęcać to być może byłoby to i moralne i sprawiedliwe.
Dziękuję bardzo.
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Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja za chwilę udzielę głosu Panu Dyrektorowi. Jeszcze
może pan radny Łęczkowski i wtedy taką, będziemy segmentami.
Bardzo proszę, Pan Radny Łęczkowski.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Już nie będę mówił co powiedział w swoim ekspose Pan prezydent
Adamowicz, kiedy na początku kadencji i powiedział w sprawie
mieszkalnictwa, bo nie o to chodzi. Chodzi o sprawę, że dzisiaj
dowiedzieliśmy się, jeżeli chodzi od dyrektora, jeżeli chodzi o Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych i tutaj ta informacja. Ale problem
mieszkalnictwa, proszę Pana, to nie jest tylko gdański problem
nieruchomości komunalnych. Ponieważ jest to pewien procent mieszkań,
które są w Gdańsku, są problemy również w spółdzielniach
mieszkaniowych i są wyroki mieszkaniowe eksmisyjne, gdzie nie można
dziś eksmitować bo nie ma gdzie, na ulicę nie można. W związku z tym
zadaniem pana Prezydenta jest przejmowanie tych mieszkań i płacenie
po prostu czynszu na utrzymanie tych ludzi jeżeli nie ma mieszkań
socjalnych. Tego po prostu nie ma. To się powinno o tym również
rozmawiać. Druga sprawa, to jest sprawa, że oprócz tego co budują
TBSy i problem TBSów w jakiś sposób jest rozwiązany, to nie ma tutaj
rozwiązanie żadnego, jeśli chodzi o lokale, które, tak zwane lokale
socjalne. Moje pytanie jest takie. Ile mieszkańców Gdańska ma złożone
wnioski w urzędzie gminy na przydział lokalu gminnego, powiedzmy w
każdej formie. Bo to są mieszkania i socjalne i o przydział lokalu. Ile
złożyło wnioski, a dzisiaj są niezalegalizowane. Ponieważ
podejmowaliśmy kiedyś uchwałę, że w nadzwyczajnych wypadkach, a
tych wypadków nadzwyczajnych jest sporo i na nasze dyżury przychodzi
sporo mieszkańców, że mieszkają 14 lat czy 15, opiekowali się
dziadkami, płacili za nich czynsz, są zameldowani, dalej mieszkają i nie
mogą otrzymać decyzji najmu na to mieszkanie. Przecież uchwała, tego
dopuszczała. Ile tutaj już powiedział tutaj pan Aleksander Żubrys, ze 277
mieszkań po rozbiórce, ile mieszkań po prostu trzeba wyburzyć na tak
zwane inwestycje. I ostatni problem. Tutaj mam po prostu taki problem
do Rady Miasta i Pana Prezydenta, otóż proszę Państwa, odkupienie za
kogoś i formalny sposób zalegalizować nielegalne pieniądze. Otóż w
moim pojęciu trzeba dzisiaj szukać, innego problemu rozwiązania.
Problemu rozwiązania tak zwanej abolicji czynszowej, problemu
umorzenia całkowicie odsetek, problemu np. tych narosłych długów,
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które jak powiedział dyrektor są niemożliwe do odzyskania i trzeba tutaj
po prostu podjąć rzeczywiście debatę na temat mieszkalnictwa w
Gdańsku bo to jest informacja GZNK. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Maria Małkowska, wniosek formalny.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Mam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów Radnych jest za zamknięciem listy mówców?
za
przeciw
wstrzymało się

 15
 6
 1

Ja przypomnę tylko, to będzie pan Wiesław Kamiński, pani Zofia Gosz,
pan Tomaszewski, pani Putrycz, pani Tomaszewska, pani Małkowska.
Będzie pan odpowiadał teraz od razu, tak Panie Dyrektorze.
Pan Dyrektor Sukras.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dziękuję. Szanowni Państwo Radni. Ja oczywiście zapisałem sobie
wszystkie Państwa wątpliwości i zapytania. Istotna jest tutaj, myślę
wyjaśnienie, że była to oczywiście informacja. To nie była debata. W
związku z tym myśmy nie przekazywali Państwu informacji pisemnych.
Jeżeli Państwo jesteście chętni do otrzymania takich materiałów to
zapraszamy do siebie. Jeżeli Państwo uważacie generalnie, że
powinniśmy wszystkim radnym wrzucić te materiały do skrzynki to
oczywiście ta prezentację wszystkim Państwu prześlemy po to żebyście
Państwo mogli ewentualnie przygotować się do przyszłej debaty, jeśli
taka będzie Państwa wola. Tu myślę, bardzo istotną rzecz przypomniał
Państwu Pan radny Żubrys, że jest w mieście uchwała dotycząca
realizacji
wieloletniego
programu
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym i ta uchwała jest co roku weryfikowana. My już
oczywiście wstępna analizę mamy , ostateczna analiza na koniec roku
będzie również zamknięta.
Mogę Państwu powiedzieć jedynie, że
wszystkie wskaźniki, które myśmy zaplanowali, większość tych
wskaźników jest osiągnięta. Jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe te
wskaźniki są nawet dużo lepsze niż myśmy oczekiwali, jeśli chodzi o
przyrost planowany, przyrost potrzeb mieszkaniowych. Oczywiście to
osiągnięcie celów mieszkaniowych jest realizowane z różnych względów.
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Widzimy oczywiście również potrzeby budowy i dostarczania mieszkań,
to co przewija się w Państwa wystąpieniach. Chcę powiedzieć, że
zgodnie
z
wieloletnim
planem
gospodarowania
zasobem
mieszkaniowym, my planujemy wielowariantowe pozyskiwanie
mieszkań. Program 1000, mieszkań nie jest jedynym źródłem
pozyskiwania mieszkań dla miasta, chociaż był dla nas bardzo istotnym i
ważnym programem. Mogę powiedzieć tyle, że konkurs, który było
ogłoszony na koniec ubiegłego roku nie został rozstrzygnięty z uwagi na
to, że mimo wysokiego zainteresowania nie wpłynęła, żadna ważna
oferta. W związku z tym konkurs nie został rozstrzygnięty, ale w między
czasie prezydent powołał kolejny zespół roboczy, który właśnie
opracowuje inny wariant pozyskania 1000 mieszkań, o efektach tych
pracy, tego zespołu na pewno będziecie Państwo wkrótce powiadomieni.
Jednym z wyjść z tej sytuacji jest oczywiście powołanie spółki miejskiej,
której celem byłaby realizacja tego typu inwestycji. W między czasie
zmieniły się również uwarunkowania gospodarcze. Bo my w ubiegłym
roku byliśmy mocno ograniczeni, np. sprawą poręczeń miasta w tak
dużych inwestycjach, przypomnę ze ta inwestycja sięgała wielodziesiąt
milionów do 100 milionów kosztów inwestycyjnych, więc to było
olbrzymie obciążenie. W ubiegłym roku byliśmy, jak powiedziałem
ograniczeni gwarancjami miasta, w tym roku przepisy się w tym zakresie
troszeczkę zmieniły w związku z tym mamy troszkę szersze pole do
popisu. Chce powiedzieć również, że w czerwcu będą organizowane
spotkania między innymi przez Polskie Stowarzyszenie Budowniczych
Domów we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Pojawiają się, jak
słyszymy, to dowiemy się dopiero z tych seminariów, nowe możliwości
finansowania również ze środków Unii Europejskiej. Czy i w jakim
zakresie są to prawdziwe informacje no dzisiaj nie potrafię powiedzieć,
ale w czerwcu prawdopodobnie będziemy mieli więcej informacji na ten
temat. A jak już prezydent Lewna powiedział, miasto pozyskuje
mieszkania z innych źródeł. Przebudowa budynku Chodkiewicza, jak już
wspomniał, przebudowa budynku przy ul. Powstańców Warszawskich to
już jest ponad 100 mieszkań dostępnych dla naszych mieszkańców.
Oczywiście potrzeby mieszkaniowe są ogromne. Jest rzędu 3,5 tysiąca,
takie mamy mniej więcej listy oczekujących na mieszkania, z czego
około 1200 osób oczekuje na pomoc do lokalu socjalnego, więc jest to
dość spora grupa. W ubiegłym roku przydziałów do lokali socjalnych
niestety nie było zbyt wiele z uwagi na ograniczone możliwości. W tym
roku jest to polepszone dodatkowym pozyskiwaniem tych mieszkań o
których już była mowa,. W ubiegłym roku z odzysku naturalnego tak
zwanego do lokali socjalnych skierowaliśmy niecałe 60 rodzin. W
związku z tym, no nie jest to zbyt dużo, nasz odzysk, mniej więcej rok
rocznie jest na poziomie 250 do 300 mieszkań, z czego część
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oczywiście w sposób naturalny jest likwidowana, bo znajduję się na
przykład w budynkach do rozbiórki. Także jesteśmy oczywiście otwarci
na każdą formę debaty, mamy pełne informacje jakie możemy Państwu
przekazać. Uznaliśmy , zresztą zgodnie z wnioskiem, o który mówił Pan
radny Sowiński, skupić się na sytuacji finansowej gospodarki
mieszkaniowej. Z tej informacji, jaką Państwo uzyskaliście ja myślę, że
można wysnuć bardzo dobry wniosek. Proszę Państwa GZNK pracuje,
zresztą tak jak pana radny Żubrys powiedział, rzetelnie, opinia
mieszkańców jest coraz lepsza. Historycznie rzecz biorąc, wygląda to w
ten sposób, że ciężar, czy ten bagaż przejęty po dawnych PGMach to
jest mniej więcej 70 milionów zobowiązań wobec osób zewnętrznych, w
tym głównie oczywiście wspólnot mieszkaniowych. Na dzień dzisiejszy,
głównie poprzez restrukturyzacje zadłużenia nie ma tych zobowiązań w
ogóle, a jeżeli są, to są jedynie bieżące tak jak w każdej działalności
gospodarczej. Więc to jest olbrzymi sukces. Natomiast tak jak już na
wstępie prezentacji była mowa Gdański Zarząd wszedł z bagażem 94
milionów wierzytelności, czyli swoich należności od swoich najemców. A
w ciągu działalności Gdańskiego Zarządu przyrosło niecałe 20 milionów.
Proszę Państwa to jest sukces. Na dzień dzisiejszy jest to zaledwie 113
o ile pamiętam milionów złotych, więc przyrost zaledwie 20 milionów
złotych na przestrzeni aż 3 lat działalności, jest to olbrzymi sukces. i jak
Państwo zauważyliście wskaźnik przyrostu zadłużenia maleje z roku na
rok. Obecnie stan, czy wskaźnik całkowitych, wskaźnik dochodu, no
zapętliłem się. Wskaźnik środków wpływających do zakładu
budżetowego w stosunku do przepisu jest na poziomie 96% więc jest to
naprawdę bardzo dobry wskaźnik. W przypadku lokali użytkowych jak
Państwo zauważyliście tendencja jest jeszcze lepsza, bo tam jest już nie
przyrost a zwrot w ostatnim kwartale, wskaźnik jest jeszcze około trochę
ponad 1% ale myślę, że tutaj sytuacje bardzo szybko opanujemy. Innymi
słowy chcę powiedzieć tak, jesteśmy gotowi do przekazania Państwu
Radnym pełnej informacji na temat, czy też tej prezentacji, która jest
żebyście Państwo mogli przygotować się do ewentualnej debaty.
Zgodnie z
naszą tradycją, jak pan Żubrys powiedział, my
przygotowujemy analizę wykonania wieloletniego programu rok rocznie,
bo jak Państwo wiecie to jest program pięcioletni. Tą analizę również
możemy w tej debacie przedstawić, termin oczywiście jest tutaj wolą
Państwa. Myślę, że najlepszym okresem byłby koniec roku, bo mniej
więcej tak analizujemy rok rocznie realizację wieloletniego programu.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Radny Wiesław Kamiński.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
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No
musze
powiedzieć,
że
z
rozbawieniem
wysłuchałem
samoidentyfikacji radnego Żubrysa, który twierdzi, że jest radnym
opozycji. Ale wracając do meritum sprawy to ja mam wątpliwość
pierwszą i podstawową. Czy Panie Przewodniczący ta informacja, którą
dzisiaj otrzymaliśmy jest realizacją naszego wniosku? Mego i radnego
Nowaka, bo jeżeli tak, jeżeli to jest realizacja tego wniosku, to
przypominam, że nam chodziło po pierwsze o realizację programu
budowy mieszkań socjalnych, dwa – podjęcie działań dotyczących
rozbiórek katastrof mieszkań, w których jest zagrożenie katastrofą
budowlaną czyli dzisiaj, jutro, każdego dnia może dojść do nieszczęścia i
również informacja dotycząca podjętych działań windykacyjnych. W
związku z powyższym chcę oświadczyć, że nie zgadzam się aby
traktować tą informację, jako realizację naszego wniosku, bo nie o to
nam chodziło. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, te wskaźniki
polepszające się, dotyczące windykacji są tylko dowodem, że
wystarczyło zacząć pracować, czyli wykonywać swoje czynności, za
które urzędnicy otrzymują pieniądze, aby w dość krótkim czasie uzyskać
efekty. Ale to jest tez dowód, że ostatnie 3,4,5 lat były straconymi i były
czasem nieróbstwa w tym mieście w tym względzie. Też chcę
powiedzieć jedną rzecz, że problemem jest jakość zarządzania naszym
miastem. Bo to, że nikt nie przystąpił, czy to że była jedna oferta bardzo
droga do przedstawionego pomysłu na budowę mieszkań socjalnych to
to nie jest problem. Problem jest ten, że władze miasta przez 1,5 roku
ratowały mieszkańców i nas wszystkich pomysłem, który był
nierealistyczny, pomysłem, który musiał się zakończyć w ten sposób w
jaki się zakończył i to jest problem. Przez półtora roku tworzono
nierealistyczne pomysły, ale to pokazuje jakość zarządzania tym
miastem. Dziękuje bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Pani Radna Monika Tomaszewska.

Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Szanowni Państwo, jak zrozumiałam, dzisiaj nie miało być debaty, tylko
krótka informacja na temat wniosków grupy radnych. I prosiłabym o
nauczenie się pewnej systematyczności. Słuszna jest uwaga, że
przyjęliśmy program wieloletni gospodarowania mieniem komunalnym i z
pewnością przyjdzie czas, nie wiem czy pod koniec roku, nasza
kadencja nie trwa po prostu pod koniec roku, do końca roku
przepraszam, a z pewnością będziemy chcieli ocenić program, który
mieliśmy okazję przyjąć. Oczywiście przy tej ocenie wiele czynników
powinno być uwzględnionych. Racjonalność założeń, bo rozumiem, że
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są ku temu pewne zastrzeżenia. Również postępy w realizacji tego
programu, ale również i ocena stanu prawnego, który w między czasie
się zmienił i który spowodował bezpośredni wpływ na realizację samego
programu. Ja przypomnę tylko Państwu Radnym, że już po uchwaleniu
programu, myśmy rozszerzyli krąg podmiotowy uprawnionych do
wstąpienia stosunku najmu. Nie mówiłam absolutnie o tym, że na
mieście nie ciąży zobowiązanie zabezpieczenia lokali socjalnych, ja
ostrzegałam Państwa Radnych, że przyjęcie takiej uchwały
uprawniającej większą ilość osób do wstąpienia stosunku najmu odbije
się na czym, na oczywiście możliwości pozyskiwania czy odzyskiwania
mieszkań z myślą o zabezpieczeniu, no słusznych tutaj wymagań czy też
roszczeń osób uprawnionych do lokalów socjalnych. W związku z tym
zrodził się pomysł tak, budowy mieszkań socjalnych. Moja uwaga tylko
dotyczyła tego, że przepisy nie określają substandardów dla lokali
socjalnych. Mówią tylko, że nawet te lokale socjalne musza spełnić
standardy powszechnie czy też ogólnie obowiązujące stąd trudność
budowy lokali socjalnych, które tak na dobrą sprawę lokalami socjalnymi
nie są, są lokalami pełnostandardowymi. A myśmy mieli taką politykę,
tak, aby jednak odzyskiwali mieszkania od najemców, którym stosunek
najmu wygasa, nie rozszerzać kręgu uprawnionych. Stało się inaczej, na
pewno to ma wpływ na realizacje tego programu. Ale mój wniosek jest
następujący, jednak przygotować się z realizacji programu, określić
zasady ewaluacji, tak jak jest w każdym programie społecznym, który
prowadzę, w każdym, w polityce czy tez w strategii rozwiązywania
problemów, też mamy zasady monitoringu tego programu i zasady
ewaluacji. Chciałoby się odnieść podobne instrumenty do programu,
który myśmy przyjęli. Czyli opracować zasady zarówno ewaluacji, on
musi się zmienić, 5 lat to jest bardzo długa wbrew pozorom perspektywa.
Zmienia się stan faktyczny, zmieniają się przepisy prawa. W związku z
tym to musi być zmienione. I proszę Państwa w takim bądź razie nie
wiem czy mój wniosek zostanie zrealizowany w przyszłym miesiącu czyli
czerwcu czy będzie miał czas po prostu na przygotowanie tak
obszernego materiału. Uważam natomiast, że debata w tym zakresie jest
konieczna. Pan Dyrektor powiedział jeszcze o jednej bardzo ważnej
rzeczy. Przepraszam bo chciałam też Państwu Radnym powiedzieć. W
nowej perspektywie finansowej 20072013 Unia po raz pierwszy
uwzględniła potrzeby miast metropolitarnych. Pod jakim zakresem,
właśnie w jakim zakresie? Budowy infrastruktury socjalnej czy też
społecznej. W tym bardzo szerokim pojęciu mieści się właśnie
budownictwo społeczne. Ale o tych nowych instrumentach, które będą
obowiązywały od 2007 roku, będziemy mogli dopiero się zapoznać
właśnie w przyszłym miesiącu czyli w czerwcu. Zasadnym zatem byłoby
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przesunięcie tej debaty nie o miesiąc tylko dwa, czy nawet o trzy
miesiące. Dziękuję.

Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Radna Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Proszę Państwa. Ja wiem, że Komisja Polityki Gospodarczej ma kiedyś
zaplanowaną debatę na ten temat i sprawozdania mamy wysłuchać, ale
chyba nie jest to koniec roku. Nie wiem na dzisiaj na ile. Chcę konkretne
zadać pytania. Po pierwsze, czy budynki, ponieważ myśmy dali swego
czasu, jak nowy zarząd nastał, dosyć dużą kwotę na pełną
inwentaryzację budynków, także jakościowo. Wiec moje pytanie jest, czy
są zinwentaryzowane budynki mieszkaniowe pod względem stanu
wyposażenia, mówimy to pod tym kontem, że te o niskim wyposażeniu
mogłyby być przeznaczone w ramach polityki właściwej na mieszkania
socjalne, czy są, jeżeli nie to kiedy będą? Następne pytanie to jest czy
podział wniosków oczekujących na mieszkania, jest, czy wioski
oczekujących na mieszkania są podzielone według statusu materialnego
ludzi, którzy te wnioski zgłosili. I mówię to znowu pod tym kontem, że
część ludzi, ludzie, część oczekujących na pewno zmienił się status
materialny, być może na lepszy i można by im zaproponować zejście z
kolejki do TBSów. To jest następna sprawa i o to wnioskuję aby to
zrobić, bo to jest konieczne. Ja piszę interpelacje, nigdy nie otrzymuję na
ten temat odpowiedzi. Następne pytanie i wniosek. Prasa podała, że nie
ma chętnych do odpracowywania czynszów. Moje pytanie jest proste,
jakie roboty proponuje się tym ludziom, ile jest stawka za godzinę, ile
tygodniowo mogą wykonać pracy, żeby te czynsze odpracować. Ale tutaj
jest tak głośno, że.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Bardzo proszę o ciszę.
Radna – ZOFIA GOSZ
Tutaj akurat przed mną mówi że,
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Pani radna Putrycz, tam są zastrzeżenia koleżanki z tyłu, że za głośno.
Proszę ciszej.
Radna – ZOFIA GOSZ
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Następnie mój wniosek z tych danych, które podałam, należałoby zrobić
program zapewnienia lokum dla ludzi biednych, czyli program możliwości
uzyskania mieszkań socjalnych dla ludzi, którym, który wiadomo, że ze
względu na swój status, czy wiek, czy chorobę, nigdy nie będą w stanie
wyjść z danego mieszkania na mieszkanie lepsze, o większym
standardzie. Teraz po prostu, dlaczego miasto Gdańsk nie podejmuje
takich działań jak robią to inne miasta? Mianowicie wyrażające się w
tym, że miasto kupuje mieszkania u deweloperów. Byłam na debacie,
która była w głównym ratuszu i po prostu dokładnie Łódź mówiła, inni
mówili jak to robią bo inaczej nie jest w stanie się zejść z naszej kolejki.
A ja akurat jestem w komisji, gdzie dostajemy od czasu do czasu wykazy
i one się nie zmniejszają a zwiększają. Następne, i czy będą to robić,
ponieważ już wiem, że ustawa tego nie zabrania. Inne miasta to stosują.
Bo dotychczas mi mówiono, że ustawa zabrania. Następne pytanie, w
którym roku zostaną oddane mieszkania przy ulicy Powstańców
Warszawskich, bo dowiedziałam się,
że 100 mieszkań, na
Chodkiewicza wiem, że 77 jeszcze w tym roku, a w którym roku mają
szansę być oddane te mieszkania. Teraz podano nam, że 4000
mieszkań sprzedano. Więc pytanie moje sprowadza się do tego, czy były
tamże w tych 4000, mieszkania z dużymi lub z jakimikolwiek
zaległościami czynszowymi i jeżeli można wiedzieć to ile ich było. Teraz
jeszcze jedno, mam przed sobą protokół NIK o tym co mówił radny
Żubrys i chyba tutaj radny Nowak. Mianowicie chodzi o nakazy
opróżnienia i rozbiórki budynków czyli wyburzenia jak to nazwał pan
radny Nowak. I tutaj pisze, największą ilość nie zrealizowanych decyzji
organy nadzoru budowlanego stwierdziły w Gdańsku, łącznie 126 decyzji
z rygorem natychmiastowej wykonalności, to jest stan na 31.12.2004 co
prawda, ale myśmy dostali ten protokół teraz. Mam pytanie, czy na dzień
dzisiejszy jest te 126 decyzji czy jest mniej czy też więcej. Natomiast, no
troszeczkę mogę być zadowolona, że wreszcie coś się dzieje w
mieszkaniach socjalnych. Ponieważ jeszcze w 2giej kadencji
wnioskowałam na komisjach i na sesjach, ale to jest stanowczo za mało.
Dziękuję bardzo, są to konkretne pytania i prosiłabym o konkretne
odpowiedzi., bowiem składałam interpelacje miesiąc temu i nie
uzyskałam odpowiedzi. Panie przewodniczący te, które Pan dopowiadał,
że mają mi odpowiedzieć, na żadną nie tylko tę interpelacje,
dodatkowych odpowiedzi nie otrzymałam. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I ostatni głos Pani Danuty Putrycz.
Od razu wyjaśniam, rzeczywiście pan Polaszewski się zgłaszał, ale od
parunastu minut wyłączył się. I zrozumiałam to w tym momencie, okej,
dobra. I ja tu, u mnie nie figuruje. Dobrze, ja widziałem wcześniej,
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widziałem wcześniej,
zrezygnował.

zresztą miałem

zapisane,

że Pan Radny

Radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Kilka problemów chciałabym poruszyć, w formule nawet wniosku.
Zdziwiła mnie pana Dyrektora, jak i również przewodniczącego Pana
Żubrysa w sprawie dlaczego analiza winna być dokonywana dopiero pod
koniec roku następnego po roku realizacji programu. Wydaje mi się, że
dobrym obyczajem stałoby się to co i tutaj mówiła pani Tomaszewska w
pierwszym półroczu, bo wszystkie w większości podmioty sprawozdają,
analizują i wnioskują cokolwiek i dobrym obyczajem byłoby przyjąć, że
pierwsze półrocze to jest ten okres, gdzie należy takiej oceny, takiego
sprawozdania i takiej oceny dokonać za rok miniony zwłaszcza w
realizacji programów. Nie mogę się zgodzić z koleżanką Tomaszewską,
że rozszerzenie kręgu uprawnionych pogorszyło cokolwiek. Nieprawdą
jest, a wręcz przeciwnie, myślę, że ci ludzie stanęli by w ogonku z drugiej
strony albo stali by się bezdomnymi w przypadku egzekwowania, bo są
to w większości ludzie, którzy mieszkając lat ileś 15,20,30 a znam
przypadki i 40 zostali bez tytułu prawnego do danego lokalu, co
powodowałoby wyrzucając ich na bruk albo nie uniemożliwiając, więc
zapis punktu 8, który daje nawet szczególne uprawnienia panu
prezydentowi do podejmowania takich decyzji jest myślę działaniem
słusznym. Następna sprawa, która jest ważną
i istotną, lista
oczekujących na mieszkanie jest bardzo duża, dlatego ciągle mnie dziwi.
Pytałam nie raz, dlaczego nie zwiększy się skierowań tych list do TBSu.
Dlaczego tak duża pula mieszkań budowanych przez TBS, jest, idzie
jakby poza gminą w ramach 30% wkładu własnego i ja nie mówię, że nie
ma tego być, ale jest za mały procent osób kierowanych z miasta do
zasiedlenia w TBSach. A będąc już przy TBSach chciałabym
powiedzieć jeszcze jedną rzecz, nie raz mówiłam Państwu, myślę, że
wydział w tym kierunku zadziałał, a szczególnie w Gdańskim TBSie
dotyczy budowania tzw. mieszkań tanich w eksploatacji, żeby nie
inwestować np. w taką infrastrukturę, która w eksploatacji jest bardzo
droga oczywiście dla tych lokatorów, dla tych najemców. Jak np.
ogrzewanie energią elektryczną, zamiast innych źródeł, które są dużo
tańsze. Ja mam nadzieje, że ta sprawa została, chociaż nie mam takiego
sygnału, ale ma nadzieję, że pan prezydent i wydział przyglądają się tej
sprawie i ostro reagują. I jeszcze sprawa następna, ludzie się jeszcze
skarżą, że dość często zgłaszają do swoich BOMów drobne usterki,
typu wymiana jakiś drzwi, remonty, drobne w sumie remonty, które
utrudniają życie ludziom i niestety w tej materii niewiele się robi,
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właściwie nic. W związku z tym prosiłabym pana prezydenta o zwrócenie
na to uwagi, a mam nadzieję, że przedstawiając nam jakąś ocenę czy
sprawozdanie również ta sprawa by została poruszona, jak pan
prezydent to nadzoruje, jak zarząd nieruchomości komunalnych to
realizuje. Dziękują bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Teraz pan Polaszewski radny.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
Cieszy mnie Panie Przewodniczący, że przypomniał Pan sobie o mnie,
bo jeszcze trochę i z osób zainteresowanych byłby tylko Pan, ja, połowa
wnioskodawców, Pani Dyrektor Majewska, która jest na tej sali. To mnie
najbardziej cieszy. Dlatego nie zrezygnują z tego głosu chcąc wnieść coś
istotnego. Wnioskodawcy mieli inny zamiar, czego innego się
spodziewali. W zapisie porządku obrad jest informacja, a ja się cieszę,
że wyszła z tego jakaś sympatyczna debata, która przynajmniej pokazała
nam bolączki, które w tym mieście w zakresie mieszkaniowym
występują. Ja już nie będę wracał do tego wszystkiego o czym mówili
moi przedmówcy, skupie się tylko na rzeczy najważniejszej.
Podkreślenie sytuacji, że tak naprawdę to 80 milionów generuje grupa
najbardziej uboższych mieszkańców miasta Gdańska, która znajduje się
w takiej sytuacji, której nikomu na tej sali nie życzę. To jest skala
nieporównywalna problemów, o których wielu radnych nie ma w ogóle
zielonego pojęcia, a na ten temat to pan radny Nowak mógłby coś
powiedzieć z przykładu wczorajszego dnia, pracownicy z Nowego Portu,
którą zaniedbanie urzędnicze wpędziło w długi i sytuację w układzie
krańcowości wyczerpania psychicznego, nie mówiąc już o innych
kwestiach finansowych. Wracając do meritum, omówiliśmy tutaj
właściwie wszystkie podstawowe kategorie, Pani Dyrektor, tu zwracam
się do pani Dyrektor Majewskiej. Natomiast chciałem jeszcze jeden
ważny moim zdaniem temat poruszyć, jeżeli takowe opracowanie jak to
zgłosiła opozycja, którą dzisiaj zauważyliśmy, będzie opracowywany na
debatę lub na koniec roku. Chodzi mi o sprzedaż mieszkań bo to jest
osiągnięcie, którymi radni mogą się szczycić i powinni, ponieważ z
wszystkich ambitnych zamierzeń w planie wieloletnim gospodarczym,
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi sprzedaż mieszkań
wywalczona przez radnych przynosi określony efekt, zmiany wystroju już
w tej chwili nie budynków ale całych ulic, całych kwartałów. I w dniu
dzisiejszym zabrakło mi tego elementu, tej analizy sprzedaży ile
mieszkań, jaki efekt, również można było się pokusić o jakiś wymiar
finansowy. I tyle właściwie w tej kwestii mieszkaniowej z podkreśleniem
osiągnięć tych radnych, którzy o tą uchwałę w wieloletnim programie
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zagospodarowania zasobem mieszkaniowym walczyli i zrealizowali to z
dużym oporem, ale bez dzisiaj objawionej opozycji. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo. Proszę pana dyrektora Skurasa o ustosunkowanie
się tutaj do tych spraw.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni Państwo radni dziękuję za wszystkie uwagi i te pozytywne i te
krytyczne w stosunku do działania w zakresie polityki mieszkaniowej,
wszystkie pytania skrupulatnie sobie zanotowaliśmy, jeżeli Państwo
pozwolicie prześlemy odpowiedzi pisemnie.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Może propozycja taka, żeby nawet pytania, które kierowała Zofia Gosz i
pan radny Głogowski, czyli żeby wszyscy otrzymali, bo pewnie to jest
temat, który interesuje wszystkich. Rzeczywiście, jeśli pan dyrektor
skrupulatnie, żeby wszystkie te pytania jako jedną całość przekazać
radnym, bo to pewnie jest temat, który pojedynczo interesuje każdego.
Dziękujemy bardzo. A co do daty to też pewnie należy się zastanowić,
temat jak widać jest rzeczywiście bardzo interesujący i tutaj wywołał
dużo emocji. Ja myślę, że można będzie tutaj ustalić z Panem
Prezydentem i zarówno z Państwem Dyrektorstwem wydziału, że
ustalimy datę i kto wie czy nie zrobić takiej poza sesjami, czyli takie
debaty gdzie zaprosimy wielu i możliwe, że nawet zainteresowane strony
mieszkańców, może z rad osiedli, może radni przyjdą, może dyrektorzy,
może. Pan dyrektor GZNK jeszcze, bardzo proszę.
JACKEK ŁAPIŃSKI Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych
Proszę państwa.
Wysoka Rado.
Panie Przewodniczący.
Kilka odpowiedzi, które można udzielić już w tej chwili.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Panie przewodniczący. Uzgodniliśmy już, że wszystkie odpowiedzi pójdą
na piśmie. Pan dyrektor również będzie współpracował z panem
dyrektorem Skurasem. Także przepraszam bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Tak. Także uzgodnienie było. Pan Janusz Kasprowicz, poza tym bardzo
krótko, tylko coś tam uleciało, rozumiem?
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Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Tak, w zasadzie w kwestii formalnej. Dziękuję. Chciałem prosić,
żebyśmy przyjęli propozycję złożoną przez pana dyrektora Skurasa i
odpowiedzi na te pytania uzupełnili o płytkę, o wersję elektroniczną
prezentacji. Tak, tam było bardzo dużo informacji, z których dobrze
żebyśmy mogli skorzystać przed debatą. Dziękuję.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Łącznie z odpowiedzią otrzymacie Państwo prezentację.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Proszę Państwa przechodzimy do następnego punktu.
Proszę wszystkich o powrót na sale przede wszystkim. Proszę Państwa
Oświadczenia klubów.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę, pan przewodniczący Żubrys.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Co prawda nie miałem zamiaru zabierać dzisiaj głosu, ale skłoniły mnie
do tego wypowiedzi niektórych radnych dzisiaj, ale także sprawa, która
nas wszystkich poruszyła z ostatniego okresu. I może jest to
oświadczenie klubowe to ja przeżyłem, tak jak i wy wszyscy w
poniedziałek jakiś osobisty pewnie dramat, kiedy płonął kościół Św.
Katarzyny. Ja sobie przypomniałem, jak rok temu w sierpniu ubiegłego
roku Straż Pożarna przeprowadzała ćwiczenia, właściwie czciła, któreś
setlecie wielkiego pożaru Katarzyny. I takie przeżyłem osobiste de ja vu,
to jak los bywa okrutny, jaki okrutny bywa los i jak trzeba się liczyć z
siłami natury, które są naprawdę nie do przewidzenia. Chciałbym do
pana prezydenta skierować jedną, konkretną sprawę, o której mówią
mieszkańcy. Mianowicie sprawę statku „Manhattan”, do mnie dociera
wiele uwag. „Rotterdam” , ja wiem, że sprawa jest kontrowersyjna,
dyskusyjna, ja dzisiaj na sesji nie proponowałem, chociaż myślałem, w
imieniu klubu zaproponowałbym coś, żeby tą sprawę definitywnie
przeciąć. Ale apelują do pana prezydenta, który ma największą gestię
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działania. Oczywiście można przyjąć apel, rezolucję, ale żeby ten
problem ostatecznie zamknąć. Żeby przestać mydlić oczy społeczeństwu
i gdańszczanom, żeby nie mówić o odholowaniu, czy przewiezieniu
azbestu do Niemiec a pozostawieniu tylko robót remontowych. Ja
sądzę, że jest to tak ważna sprawa dla Gdańszczan, że prezydent
powinien w tej sprawi bardziej wyraźnie zaprezentować swój głos wespół
z Urzędem Morskim, wespół z wojewodą Gdańskim. I chciałbym odnieść
się, jako przedstawiciel opozycyjnego klubu, takiego sarkazmu jaki
usłyszałem w wypowiedzi radnego Kamińskiego. Panie Radny Kamiński,
my jesteśmy, ja osobiście opozycyjny, nie tylko w stosunku do
prezydenta Adamowicza, ale w stosunku do wszelkiej głupoty, do zła, do
idiotyzmu, do nietolerancji, do manipulacji i do kłamstwa. Taka jest rola
opozycji. Opozycja to nie tylko rola uderzania w tego, który w tej chwili
rządzi miastem, ale w to wszystko co złego w mieście się dzieje. No i
tutaj chciałbym powiedzieć, że zmiana pana radnego Kamińskiego , ta
metamorfoza, którą przeszedł w ciągu tego półtora roku jest zaiste
zastanawiająca. A dla mnie jasne, bo trzeba zupełnie nie mieć klasy,
żeby półtora roku temu mówić zupełnie coś innego, a półtora roku
później całkowicie zmienić zdanie. Być apologetą nawet bezsensownych
działań prezydenta Adamowicza, błędów jakie popełniał, a dzisiaj w
czambuł popełniać, krytykować wszystko co robi. Nawiązując do debaty
mieszkaniowej i kończąc, to przypomnę, że te półtora roku działalności
GZNK to jest myślę niezłe działanie, ale to co było przed półtora roku –
PGMy, kiedy to pan panie radny Kamiński był szefem wielkiego, silnego
klubu PO, to Pan, to Pan dopuszczał do tego, że PGMy źle pracował, że
ROMy źle pracowały, że narastało te olbrzymie zadłużenie o czym klub
radnych SLD wielokrotnie mówił. Pan to odrzucał, Pan mówił, że to
nieprawda, że jest wszystko dobrze. Dzisiaj wychodzi na to i sam pan
przyznaje, że teraz się poprawiło a wtedy było beznadziejnie.
Beznadziejnie było wtedy, kiedy Pan był szefem klubu radnych PO i
wspierał w każdym działaniu prezydenta Adamowicza. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Radny się zgłasza, ale to są oświadczenia
klubowe. Panie radny przykro mi, ale to są oświadczenia klubowe. Jest
na końcu punkt oświadczenia osobiste i wtedy będzie można. No nie
Panie radny, nie należał pan też do tych rzeczywiście, którzy zawsze
ostro pilnowali porządku, ile potrzeba panu, 30 sekund? 30 sekund
starczy? Dobrze zrobię wyjątek. Bo to rzeczywiście było, advoce
zrobimy. Bardzo proszę.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
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Rzeczywiście Pan radny ma rację i tym bardziej śmieszy mnie jego
identyfikacja, którą dokonał. Chce powiedzieć, że podział między władzą
wykonawczą, a uchwałodawczą jest kreślony w Ustawie o samorządzie
gminnym i przypisywanie mi odpowiedzialności za zarządzanie po prostu
jest nad interpretacją. Ale również chcę powiedzieć, że kiedy byłem
przewodniczącym klubu PO, to wtedy w tym czasie powstał program
mieszkaniowy, który jak widać po roku czy półtora zaczęto pracować w
końcu i mamy dobre wyniki jeżeli chodzi o egzekucję należności.
Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują za dotrzymanie słowa. Krótka rzeczywiście wypowiedz. Czy są
jeszcze inne oświadczenia klubowe? Nie ma.

PUNKT 4
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI
PREZYDENTA MIASTA
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Szanowni Państwo jesteśmy w punkcie: interpelacje i zapytania. Bardzo
proszę, jeśli. Jest, jest, jest. Pan radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, ja będę miał kilka zapytań. Teraz tak, zacznę od
zapytania nr 7506, prezydent Szpak, chyba tak? Panie prezydencie,
jeżeli pan pozwoli, ponieważ nie uzyskałem pełnej odpowiedz na moje
zapytanie, chciałbym aby to uprzejmy uzupełnić. Zacytuję zdanie z
mojego zapytania: proszę o podanie uzasadnienia dlaczego w jednym

przypadku są zmiany w opłatach, mówię o reklamie zewnętrznej np. w
pasie drogowym, a w innym nie ma. Zatem sam produkt reklamowy,
mam na myśli na budynkach i gruntach komunalnych gdzie przez 4 lata
nie zmienił się akt prawny prawa miejscowego a w drugim przypadku
problematyka była zmieniana prawie co najmniej 2 razy. Pan prezydent
nie był uprzejmy się do tego jednoznacznie odnieść. W zakończeniu
pana odpowiedzi rozumiem, że jest w tej chwili podjęte jakieś działanie
które ma spowodować, iż będzie nowy przepis prawa miejscowego.
Rozumiem, że uchwała rady, coś w tym typie chyba, chociaż tego do
końca jednoznacznie nie ma. Moje pytanie brzmi, jeżeli tak to kiedy, ale
proszę też o ustosunkowanie się do tego mojego zapytania w tej
pierwszej części, gdzie cytowałem.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę pan Prezydent.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Panie Radny, tutaj rzeczywiście od kilku lat nie były te stawki zmieniane,
natomiast sytuacja wynika z tego, że kiedy zostały one ustalone, one
rzeczywiście były najwyższe w kraju, porównując do miast typu Wrocław,
Kraków. Dlatego ciągle jeszcze jesteśmy w czołówce jeśli chodzi o
wysokość opłat w przeliczeniu na metr kwadratowy, również jeżeli
porównamy to z opłatami w pasach drogowych, te płatności są również
wyższe. Przy zamieszczaniu reklam na budynkach, aczkolwiek w tej
chwili została przeprowadzona analiza stawek i uważamy, że w
najbliższym czasie, tak żeby to mogło obowiązywać od przyszłego roku,
jest pewna możliwość podwyższenia tych opłat. Jeszcze tutaj w tej
części, na piśmie uzupełnimy panu Radnemu odpowiedz, żeby już
bardziej tutaj przybliżyć prawdopodobne terminy przeprowadzenia tych
zmian.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Typu wynik finansowy firm zewnętrznych za rok ubiegły. Pras donosiła,
jeżeli pan prezydent akurat nie spotkał się z tym to proponuję to na
zasadzie uzasadnienia dlaczego by ewentualnie można rozważyć
zmianę.
Zapytanie nr 115/6 odpowiadał pan wiceprezydent Lewna. Nie ma pana
prezydenta Lewny to co mam robić Panie Przewodniczący?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę, proszę mówić.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Jasne. A bo jest pani łącznik między radnymi a prezydentem. No tak
pani Janczarek, pani sekretarz się na początku kadencji. Pani Sekretarz
w odpowiedzi do udzielonej mi, do mojego zapytania 115/06 dotyczy to
noweli regulaminu o odprowadzaniu ścieków itd. pan prezydent Lewna
był uprzejmy, na chyba lutowej sesji, zadeklarować się, że do maja
zostanie złożony znowelizowany po prostu projekt, więc moje pytanie
brzmi dlaczego do dzisiaj to się nie udało, jakie są przyczyny i sprawa
następna pan prezydent mi odpowiada, że obecnie jest prowadzona
analiza, to chciałem się dowiedzieć, kiedy ta analiza zostanie
zakończona i kiedy ten projekt noweli ewentualnie będzie przedmiotem
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obrad Wysokiej Rady. Chociaż się dziwię i ubolewam, że jak pan
prezydent składał taką deklarację, nie był w stanie wiedzy, że ta analiza
musi tak długo trwać, tak jak odpowiadał w tym piśmie.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zgodnie z oświadczeniem pana Prezydenta, o ile ja pamiętam na sesji
lutowej była informacja, że uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia
regulaminu, kształtuje tak zobowiązanie miasta, że może to powodować
po naszej stronie dość spore koszty. W związku z tym oświadczył, że
będzie przeprowadzona analiza takiego zapisu regulaminu, przypomnę
nie był to projekt Prezydencki, a projekt Rady Miasta, która wskaże czy i
w jakim zakresie prezydent będzie wnioskował o zmiany w tym
regulaminie. Ta analiza jest w trakcie i do końca czerwca powinna być
skończona. Przypomnę, że ta analiza jest realizowana zarówno przez
służby GIWku, SNG, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, które były
zaangażowane w przygotowanie tego projektu. O ile wiem projekt, czy
uwagi naniesione przez Urząd Wojewódzki są aktualnie opracowywane
w formie zmiany do regulaminu przez Komisję Polityki Gospodarczej
Rady Miasta Gdańsk.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zgadza się, komisja w tej chwili nad tym pracuje. Na czerwcowej sesji
czy stanie nie wiadomo jeszcze, ale wiem, że komisja nasza pracuje nad
tym, rzeczywiście zbiera te wszystkie opinie.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Ja prosiłem o to aby została mi udostępniona umowa porozumienie,
która reguluje tą kwestie dotyczącą przekazania tak naprawdę na rzecz
innej jednostki samorządu terytorialnego Marszałka Województwa kwoty
100 tyś. złotych, to już chciałem powiedzieć w tej materii jest już 2gie
zapytanie. Do dzisiaj mi nie udostępniono, w związku z tym chciałbym
wiedzieć kiedy mi zostanie udostępnione. I mam 2gie zapytanie, znaczy
z tym związane, czy w dniu dzisiejszym ten projekt uchwały, który wniósł
prezydent miasta, który miał być, ma być procedowany on dotyczy
merytorycznie właśnie tego mojego zapytania czy nie, jeżeli tak to tym
bardziej byłoby uzasadnione udostępnienie tego projektu, tej umowy i na
początku sesji Rady Miasta Gdańska, kiedy wnosiłem aby zdjąć z
porządku obrad tą uchwałę, to między innymi wnioskowałem do Pana
Przewodniczącego, że jeżeli to tej materii dotyczy, będzie procedowane,
to wskazane by było aby do punktów w tym momencie zostało to
porozumienie czy projekt udostępniony radnym, nie mówiąc o tym, że
radni będą dzisiaj głosować, a tak naprawdę przekazując kwotę nie
znając treści czego to dotyczy.
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DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Ten projekt, który dzisiaj ma być procedowany nie dotyczy, to nie jest ta
sama materia. Natomiast jeżeli chodzi o przekazanie kopii porozumienia
to ja rozumiem pan radny nie dostał tej kopii porozumienia. Dobrze,
uzupełnimy. Dziękuję.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Następne pytanie 110/06. to dotyczy już o czym mówiłem w debacie,
znaczy nie w debacie, przepraszam, w zadawaniu pytań dotyczących
tych zagadnień mieszkaniowych. To dotyczy hotelowca w Brzeźnie z
odpowiedzi wynika, że myśmy w to przedsięwzięcie zainwestowali czy
inwestujemy.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przepraszam czy to jest zapytanie czy interpelacja?
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Zapytanie, zapytanie 110/06. związane jest z tym bo jestem nie
usatysfakcjonowany, że tam dajemy ponad 3 miliony złotych, dzisiaj pan
prezydent Lewna poinformował, że samych pieniędzy miejskich jest 2,7
miliona. W roku ubiegłym jedna ze spółdzielni mieszkaniowych LWSM
„Morena” złożyła propozycję wspólnego przedsięwzięcia w zakresie
pozyskania mieszkań socjalnych, gdzie wg moich szacunków, nie chcę
tutaj debaty prowadzić, ale w najgorszym nawet wariancie dotyczyłoby to
po prostu koło 1 miliona złotych i mam uprzejme zapytanie, dlaczego nie
doszło do zwieńczenia tego sukcesem, to jest pierwsze pytanie. Czy były
w związku z tym prowadzone jakieś negocjacje ewentualnie ze
spółdzielnią czy była tylko jedna wizyta i dopowiedz na nie, bo ja mam
takie posiadam dokumenty, to jest drugie z tym związane pytanie. Nie
oczekuje w tej chwili jak wygląda stan aktualny, bo akurat wiem, zresztą
o tym mówił Pan dyrektor Skuras, że zmodyfikowany ten projekt jest
realizowany i to jest korzystne, ja rozumiem. Nie o to się pytam, pytam
dlaczego w roku ubiegłym nie doszło do zrealizowania tego
przedsięwzięcia, które mogło zaowocować, że miasto by miało już dzisiaj
mieszkania socjalne.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Jeśli Pan pozwoli, to na te dodatkowe pytania wolałabym, aby pan
prezydent Lewna się ustosunkował. Przekaże mu.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
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Jak prześle pisemnie, to nie będę, że tak powiem miał nic przeciwko
temu.
Zapytanie 116/06. proszę o informację, dlaczego nie było przetargu tylko
zostało zapytanie ofertowe w tym zakresie i mam zapytanie w związku z
tym, jakie to kryteria istotne, bo tutaj mi to tak jasno nie wynika z tego,
rozumiem, że chyba kwota zadecydowała, że wybrano tą firmę, która
dokonała opracowania dotyczącego tej analizy najmu lokali użytkowych.
Właśnie to tak w bardzo wielkim skrócie, ja oczywiście bardzo krytycznie
przestudiowałem to i dlatego się zapytuję.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Wielkość do 6000 euro i dlatego były zapytania ofertowe i wygrała
najniższa oferta.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Mam zapytanie 120/06, w moim zapytaniu w związku z drugim
Programem Zjazdu Gdańszczan jest tak zwana „Biała sobota” i w tym
programie jest napisane, że będą czynne przez noc muzea, punkty
usługowe itd., ale jest również napisane, że będą całą noc czynne lokale
gastronomiczne, w odpowiedzi nie mam informacji o jakimkolwiek lokalu
gastronomicznym i w związku z tym chciałbym się dopytać, czy już jest
wiedza albo kiedy będzie ta wiedza kiedy te lokale będą całą noc
czynne. Pytanie jest bardzo zbożne, chciałem powiedzieć aby nie
interpretować nadmiernie.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Niestety nie mogą udzielić odpowiedzi, jak tylko będę wiedziała, być
może jeszcze dzisiaj, to odpowiem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Należałoby zapytać, a jakie mają być czynne.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Większa ilość by mnie interesowała, jeśli Pani Sekretarz tak dopytowuje.
W zapytaniu 121, ale to jest w bezpośredniej rozmowie z dyrektorem
Skurasem. Natomiast mam właśnie, znowu ubolewam, że niema mojego
fana pana prezydenta Lewny, bo to jest zapytanie 122/06, pan prezydent
Szpak był tutaj uprzejmy szczegółowo się odnieść, ale ponieważ do
odpowiedzi na to zapytanie jest informacja pana prezydenta Lewny, więc
rozumie, że jeżeli pan prezydent Lewna zadał sobie tyle trudu, żeby
ekstra dać informację, to ja tym bardziej chcę ekstra się do niej
ustosunkować. I pani Sekretarz co ja mam w tej sytuacji zrobić.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest na sali pan dyrektor Nietupski, bo to dotyczy drogowych spraw.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
To dotyczy Panie Przewodniczący odbytego Pomorskiego Kongresu
Obywatelskiego odbytego 13 maja, gdzie był między innymi Pan
prezydent Lewna obecny i mi jego odpowiedz nie usatysfakcjonowała.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Ja nie będę za prezydenta Lewne odpowiadać, bo pan tam wyraźną
uwagę miał do prezydenta Lewny w tym zapytaniu, o ile ja dobrze
pamiętam, że nie zareagował w porę i odpowiednio. I tutaj również musi
się prezydent Lewna ustosunkować. Ja przepraszam, że nie ma
prezydenta Lewny, ale musi być na bardzo ważnym spotkaniu.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
To niezależnie od tego Lewna jak pan prezydent się ustosunkuje, to
chciałem dodać, żeby do tego czasu jeszcze uzupełnić tą odpowiedz, że
nie tylko prezes Kucharski się negatywnie wypowiadał, jeszcze inny
panelista się wypowiadał negatywnie, jak i również uczestnicy w
dyskusji. Ja złożyłem wniosek, żeby wg protokołu, to znaczy było to
fonicznie, że tak powiem nagrywane do tych wszystkich uczestników
odpowiedzieć, a to że nie mam złej pamięci, była między innymi pani
radna Gosz, która myślę tu potwierdza. I w związku z tym prosiłbym o
całościową odpowiedz, a niezależnie od tego mieć szansę, żebym panu
prezydentowi Lewnie odpowiedzieć. Byli też inni prezydenci miasta,
którzy z tego co wiem w sposób prawidłowy reagowali.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy to już wszystko panie radny? Pani Elżbieta
Grabarek.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja mam tutaj dwa zapytania. Może zacznę od 105 zapytania. Dotyczy
możliwości uruchomienia komunikacji miejskiej na trasie Leśna Góra –
Gdańsk Wrzeszcz. Nie wiem czy obecny jest pan Skarbnik, nie widzę.
Więc potwierdzi, że na Niedzwiedniku są dwie góry. Na ul. Góralską
prowadzi autobus, a na druga górę – Leśna Góra nie ma żadnej
komunikacji miejskiej, są tam schody. Co prawda dobrze odśnieżane w
porze zimowej, ale one niewiele różnią się od schodów odesskich.
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Kolega Tadeusz Gleinert na pewno poprze to co powiem. Te schody w
Odessie mają tyle samo stopni co te na Góralską, znaczy na ul. Leśna
Góra i ci mieszkańcy naprawdę, szczególnie staruszkowie czy osoby,
które mają maleńkie dzieci z wózkami nie są w stanie po tych schodach
codziennie przemierzać tam i z powrotem tego odcinka do ronda De La
Sal, bo tam są dopiero autobusy komunikacji miejskiej. Stąd złożyłam
zapytanie do pana Prezydenta o możliwość busowej, bo taka jest prośba
mieszkańców, złożyłam wniosek z 200 podpisami i bardzo bym prosiła
Panie Skarbniku jakby ustosunkuje się do tego, bo pan może poprzeć.
Pan też tam mieszka w tej dzielnicy, że naprawdę ponieważ w tej chwili
społeczeństwo tej dzielnicy się starzeje, jest ogromna prośba żeby
zastanowić się nad jakąś komunikacją i ich propozycja jest by był tam co
najmniej raz na godzinę jakiś mikrobusik, żeby ci schorowani ludzie,
biedni. Bo oczywiście dotyczy to ludzi, którzy nie mają samochodów. Bo
tam jest droga, żeby taka komunikacja była. W Odessie, bo byliśmy
tydzień temu, przy tych schodach jest podciąg, jest taka kolejka, czyli
rzeczywiście tam gdzie są takie niebotyczne schody, trzeba tym ludziom
pomóc. Stąd apeluje o jednak szybsze zajęcie się tym problemem.
Mikrobusik myślę nie byłby tu problemem. Stąd moja prośba, bo taką
uzyskałam odpowiedz, że się zajmiemy, ale nie podano mi terminu, w
związku z tym dlatego apeluje i na dowód Pani Małkowska się
wyprowadziła stamtąd. No wiadomo o co chodzi. Wiec bardzo bym
prosiła o pilne pani skarbnik, o pilne zajęcie się by jednak mikrobisk
jakiś, bo to nie powinien być żaden problem, by się pojawił.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale pan Skarbnik nie powinien tu tym się zajmować, bo to już jest
prywata.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Potwierdza bo tam mieszka, potwierdza co mówię, że jest to poważny
problem w tej dzielnicy. Są schody a nie ma komunikacji miejskiej. Leśna
Góra, mówię o Leśnej Górze.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale tu prywaty nie urządzajcie.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Pani mnie wywołała. Ja bym chciał tylko w jednej formie. Ma pani Radna
o tyle rację, że sytuacja komunikacyjna w tym regionie zagraża bardzo
sprawą przeciwpożarowym, ponieważ w tej chwili nie wiedzie na to
osiedle żaden wóz strażacki i naprawdę ten wniosek powinien być
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skierowany do Zarządu Dróg i Zieleni, do Wydziału Komunikacji, aby
zajęło się organizacją ruchu w tym terenie. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dzięki, wszystkie?
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Jeszcze drugie. Ja rozumiem, że ten problem musi być jakoś
rozwiązany. No jest podciąg, może być podciąg obok schodów, ale jest
to poważny problem. To jest poważny problem tych mieszkańców.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Może do drugiego pytania przejdziemy.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Drugi problem, o którym chciałam powiedzieć. Ponieważ rzeczywiście
jesteśmy miastem rowerowym, to są plusy i minusy rozwoju komunikacji
rowerowej. A no takie, że coraz więcej gdańszczan wsiada na te rowery,
to także wymusza na nas dalsze zajęcie się tym problemem. Obliczyłam,
że skoro mamy 460 tyś. mieszkańców, a gospodarstw jest około 200
tyś., średnio w każdej rodzinie jest jeden rower, czyli mamy 200 tyś.
rowerów w Gdańsku, tak?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czego dotyczy? Jakiego pytania?
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Dotyczy zapytania mojego kolejnego, już podaję, 104 i 103. moja prośba
jest taka, żeby na tych odcinkach gdzie budujemy ścieżki rowerowe, na
tych obszarach gdzie niema ścieżki by wydzielić ciągi pieszorowerowe.
Naprawdę żeby była kontynuacja jazdy, bo w tej chwili będziemy mieli w
okresie wakacji, kiedy natężenie ruchu rowerowego będzie większe, że
będą wypadki. I bardzo proszę, ja tu szczegółowo opisałam, żeby na to
zwrócić uwagę, przed sezonem turystycznym należy prawidłowo
oznakować tarasy, wydać jakieś mapki bezpłatnie dla turystów, bo to
uporządkuje i jest to bardzo ważne. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad dzisiejszej
sesji.
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PUNKT 5
UCHWAŁY W SPRAWIE

1)

Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
(druk nr 1894)

JERZY TARNACKI – p.o. Kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Pozwolę sobie krótko zreferować projekt uchwały, który Pan
przewodniczący był łaskaw już wcześniej zapowiedzieć. Uchwała
dotyczy udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji dla Klasztoru
Ojców Karmelitów, oczywiście w związku z pożarem, na usunięcie
skutków pożaru, na wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz na
wykonanie bieżących zabezpieczeń. W związku ze szczególną,
wyjątkową sytuacją, uchwała.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja przepraszam Pana na chwilę. Ja bardzo proszę wszystkich o powrót
na salę, już przechodzimy do uchwał. Proszę Państwa sprawnie chcemy
to zrobić. Bardzo ważna uchwała. Proszę wszystkich o powrót na sale.
Przepraszam.
JERZY TARNACKI – p.o. Kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Sprawa jest na tyle moim zdaniem oczywista , że pozwolę sobie dalej nie
komentować, chyba że będą pytania Państwa radych to wtedy z
przyjemnością odpowiem. Wnoszę o przyjęcie tej uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czy ktoś się zgłosił do dyskusji? Nie ma. Opinia oczywiście jest
pozytywna. Bardzo proszę wszystkich o powrót na salę. Głosujemy.
Poproszę wszystkich o powrót na salę, bo chyba nie mamy quorum.
Przypomnę, że jesteśmy przy druku 1894 – udzielenia dotacji celowej
Klasztorowi Ojców Karmelitów, na prace związane z likwidacją skutków
pożaru. Przeznaczamy, powyższe prace wysokości miliona złotych,
kwotę przeznacza Rada Miasta Gdańska. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych za podjęciem tej uchwały?
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za
przeciw
wstrzymało się

 19
 0
 0

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

UCHWAŁĘ NR LI/1734/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

2)

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 (druk nr 1889)

WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Przedstawiam krótką uchwałę budżetową, porządkującą budżet. W tej
uchwale budżetowej wprowadzamy dodatkowe do budżetu miasta, które
w tym czasie miesiąca maja zostały osiągnięte i zwiększamy dochody
budżetu miasta o kwotę 4 miliony oraz zmniejszamy przychody miasta o
kwotę 17 milionów. Ale zmniejszenie przychodów miasta wiąże się z
tym, iż po przetargach budowa trasy WZ zakończyła się znacznie
niższym kosztem. Wygrała firma, która znacznie niższą zaproponowała
kwotę. W związku z tym nie musimy w tym roku wziąć prefinansowania z
Banku Gospodarstwa Krajowego na tą inwestycję, czyli zaciągnąć
kredytu na to zadanie. W związku z tym spadną też i koszty obsługi
zadłużenia Miasta Gdańska. Ponadto tutaj dokonujemy również,
uruchamiamy środki na bilet elektroniczny, bo z środków, z planu
środków nie wygasających przesuwany je w etap realizacyjny na kwotę
1,4 miliona. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie, Komisja
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna, Komisja
Kultury opinia pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej
opinia pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna,
Samorządu i Ładu Publicznego opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, tego
druku 1889?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1735/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

3)

Nadanie imienia Jana Kochanowskiego Gimnazjum Nr 29 w
Gdańsku przy ul. Beethovena 20. ( druk nr 1875)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.
Jest to projekt uchwały o nadaniu imienia Jana Kochanowskiego
Gimnazjum nr 29 w Gdańsku, na Suchaninie. Przed reformą w tym
budynku istniała szkoła podstawowa nr 43, która nosiła imię Jana
Kochanowskiego stąd społeczność szkolna wnosi o kontynuowanie
tradycji tej placówki. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Dziękują bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna. Nie ma głosów w
dyskusji. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 1875?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1736/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie nadanie imienia Jana Kochanowskiego Gimnazjum Nr 29
w Gdańsku przy ul. Beethovena 20.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

4)

Nadania imienia „ Panienki z okienka” Przedszkolu Nr 27 w
Gdańsku przy ul. Bednarskiej 22. (druk nr 1881)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Jest to projekt uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu nr 27
imię „Panienki z okienka”. Ponieważ jest to przedszkole, które znajduje
się w Śródmieściu, posiada szeroką i bogatą współpracę z Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska stąd społeczność przedszkola wnosi o
nadanie tego imienia.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Dodam tylko, że opinia Komisji Kultury była opinią
pozytywną głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy wiec do
głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu
uchwały takim jak w druku 1881?
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przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1737/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie nadanie imienia „ Panienki z okienka” Przedszkolu nr 27
w Gdańsku przy ul. Bednarskiej 22.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

5)

Ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie Miasta Gdańska w roku szkolnym 2006/2007.
(druk nr 1878)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała porządkująca, ustawa o systemie oświaty nakazuje
corocznie uchwalenie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na
terenie miasta Gdańska. Dołączone tu zostały nowe ulice, jak również
numery ulic, które obecnie, nie ma tam dzieci, ale powinny znaleźć się w
obwodach szkół.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Głosów w dyskusji nie ma, opinia Komisji Edukacji, była
opinia pozytywną. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Pań i
Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały takiej jak w druku
1878? Proszę Państwa, bardzo proszę o powrót na salę. Jeszcze raz
głosujemy.
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1738/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie Miasta Gdańska w roku szkolnym 2006/2007.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

6)

ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na terenie Miasta Gdańska w roku
szkolnym 2006/2007. (druk nr 1879)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Dokładnie, jak poprzednia uchwała zgodnie z ustawą o systemie oświaty
corocznie musi być aktualizowana sieć przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych na terenie miasta Gdańska.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Głosów w dyskusji nie ma. A przepraszam bardzo jest Pani radna Gosz.
Proszę bardzo.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Pani Dyrektor.
Mam pytania, ponieważ rodzice mnie pytali, chodzi to o szkołę
podstawową nr 48, w którym ma być oddział przedszkolny, chodzi o
szkołę podstawową nr 5 gdzie ma być odział przedszkolny. Czyli tam jest
Zespół Szkół Ogólnokształcących, a tam jest Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego. Rodzice wręcz mnie się pytali czy już
od września, bo bardzo są niechętni, prawie 100% rodziców z
przedszkolnego wieku, które mają tam dzieci w tym przedszkolu przy
Burzyńskiego przy szkole przylegający, żeby jednak, mogli dalej ten
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przedszkolny czyli sześciolatkowie by mogli w przedszkolu robić tak
zwana „zerówkę” żeby nie musieli jednak przechodzić do szkoły. Czy ta,
podjęcie tej uchwały oznacza, że od września po prostu z przedszkola
odział przedszkolny zostanie z tych przedszkoli zdjęty i zostanie
przeniesiony do szkoły?
REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Szanowana Pani Radna.
To nie oznacza, że Miasto Gdańsk wprowadza obowiązek „zerówek”
tylko w szkołach. Zasady są te same co były dotychczas.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Dalszych głosów w dyskusji nie ma. Opinia Komisji
Edukacji była opinią pozytywną. Przystępujemy więc do głosowania. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, tak jak w
druku nr 1879?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1739/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W

sprawie

7)

Uchylenia Uchwały Nr XXIX/957/04 Rady Miasta Gdańska z dnia
28 października 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 46
w Gdańsku, ul. Szuwary 2. (druk nr 1880)

ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta
Gdańska w roku szkolnym 2006/2007
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Jest to projekt uchylenia uchwały, która została w 2004 roku podjęta.
Zmieniła się sytuacja przedszkola, w tej chwili nabór w przedszkolu
wynosi 100 dzieci, a właściwie chętnych jest więcej. Gro dzieci są to
dzieci dojeżdżające z Ujeściska i Chełma, ponieważ tam przyrasta liczba
ludności i w związku z tym zasadne jest uchylenie uchwały i dalsze
istnienie przedszkola.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Bardzo proszę Radna Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Pani Dyrektor.
Ja myślę, że taką analizę należy przeprowadzić również w innych
rejonach. Albowiem ja mam z Przymorza informację, a szczególnie z
Zaspy, że dzieci nie mogą się dostać do przedszkola. Rodzice zgłaszają,
wiele bardzo rodziców, że nie ma miejsc w żadnym przedszkolu w
najbliższej okolicy. Dlatego też, że przewożą dzieci tam gdzie pracują.
Tutaj trzeba podjąć jakieś działania bo to co było wczoraj na Przymorzu
na spotkaniu, że tam powstają nowe budynki, że będzie trzeba budować
przedszkola, bo były zlikwidowane np. na Przymorzu 2 ostatnio. Dziękuję
bardzo.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, Pani radna Putrycz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Cieszę się, że Pan Prezydent dojrzał do tego, że należy uchylić tą
uchwałę, bo rzeczywiście podnosiliśmy te argumenty kiedy było to
przedstawione do likwidacji. Nie mniej należało by rozważyć czy w
okręgu Oruni przede wszystkim, bo jeżeli pamiętam to tam był też były
poddane do likwidacji. Należałoby przeanalizować, w związku z sytuacją,
rozbudową mieszkaniową w tej części dzielnicy czy nie należało by
uchylić innych uchwał i poprawić sytuację rodzin, rodziców które podjęły
pracę a jednocześnie nie maja gdzie pozostawić dzieci, natomiast
zarobki nie są tak wysokie, żeby było ich stać na finansowanie w
systemie prywatnej opieki czy też bardzo drogich prywatnych
przedszkoli. Dlatego serdecznie zwracam się do Pani Dyrektor i do Pana
Prezydenta, żeby przeanalizować Gdańsk Południe i tam gdzie była
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likwidacja nie należałoby uchylić likwidację w tej części dzielnicy, uchylić
likwidację uchwały, która wydaje mi się została zbyt pośpiesznie podjęta.
Dziękuję bardzo.
REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Nie ma uchwały na Raduńską. Nie ma w żadnych z tych terenów nie ma
likwidacji przedszkoli.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Nie ma dalszych głosów w dyskusji. Przystępujemy do
głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu
uchwały tak jak w druku nr 1880?
za
przeciw
wstrzymało się

 19
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1740/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/957/04 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr
46 w Gdańsku przy ul. Szuwary 2
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

8)

Udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi
Klinicznemu Nr 1 Akademickiemu Centrum Klinicznemu
Akademii Medycznej w Gdańsku. (druk nr 1884)

JANINA MAŃKO – kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
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Wnoszę projekt uchwały o udzielenie pożyczki Samodzielnemu
Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 na budowę Kliniki Oparzeń w
wysokości 400 tyś. złotych. Pożyczka ta będzie miała charakter nie
oprocentowany, klinika zostanie wybudowana ze składek, jakie na
przestrzeni 12 lat zostały zgromadzone przez darczyńców po pożarze
Hali Stoczni Gdańskiej. Termin zwrotu pożyczki w autopoprawce został
zmieniony na 5 lat w ratach rocznych, które zostaną zwrócone do 20
grudnia każdego roku. Wydaje się, że jest to najbardziej właściwy
sposób wydatkowania tych pieniędzy biorąc pod uwagę sytuację jaka w
naszym mieście może być w każdej chwili wydarzeniem bardzo
tragicznym. Chociażby przykład poniedziałkowy, szczęśliwie obyło się
bez ofiar w ludzi, ale wydaje nam się, że tak specjalistyczna klinika
powinna powstać w mieście o takim charakterze jak Gdańsk. Jak
Państwo wiecie jedna jedyna klinika tego rodzaju jest w
Siemianowicach Śląskich. W związku z tym Prezydent Miasta
przekazuje tę pierwsza cegiełkę na budowę kliniki oparzeń.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ten druk opiniowała, wraz z autopoprawką Komisja
Budżetowa – była to opinia pozytywna oraz Komisja Spraw
Społecznych i Zdrowia również była to opinia pozytywna. Głosów w
dyskusji nie ma, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z
Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak w
druku 1884 + autopoprawka?
za
przeciw
wstrzymało się
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w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1741/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W

sprawie udzielenia pożyczki

Samodzielnemu Publicznemu
Szpitalowi Klinicznemu nr 1 akademickiemu Centrum Klinicznemu
Akademii Medycznej w Gdańsku.
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Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

9) Przyjęcia do realizacji programu naprawczego Domu Dziecka w
Gdańsku, ul. Brzegi 55. (druk nr 1886)
KATARZYNA HALL – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowni Radni.
Jest bardzo ważne, abyśmy ten program przyjęli. Mamy obowiązek
podjąć decyzję w sprawie programu naprawczego domu dziecka,
restrukturyzacji, podziału na mniejsze placówki. Ten program o tym
mówi. Planujemy się z tego zobowiązania wywiązać możliwie jak
najszybciej. Jesteśmy również zobligowani do przedłożenia tego
programu panu Wojewodzie, także z tego względu jest jak gdyby
podwójnie pilne.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Głos ma Pani radna Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja uważam, że jeżeli się zanalizuje po prostu ten program, to należy, to
jest to dobry początek, żeby miasto przeznaczyło pieniądze na te
pozostałe domy, bo na razie mamy na jeden dom, który ma być niejako
rozśrodkowaniem tej młodzieży. I tu należy skupić jak najbardziej po
prostu wszystkie wydatki, żeby to było jak najszybciej, jak najszybciej się
stało. No były bardzo przykre zdarzenia, zrobiliśmy to za późno, była
kontrola, ale uważam, że to jest dobry początek. Pani Prezydent ja mam
prośbę, żeby Pani pilnowała, żeby jeszcze w tym roku nie jeden a może
2 by się dało zrobić. Żeby rozprowadzić te, jeszcze jeden taki wniosek.
Tutaj na sali słyszałam, żeby nie sprzedawać tego domu, żeby przedtem
zanalizować z radnymi czy w dzielnicach czy w ogóle, tego domu na
Brzegach, tego dużego. Ponieważ on by się przydał może na schronisko
dla bezdomnych, może na coś innego. Po prostu żeby radni, mam taki
wniosek, żeby radni przedtem wiedzieli jakie przeznaczenie ma być tego
domu, żeby mogli się wspólnie zastanowić. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kolejny głos w dyskusji Pan radny Piotr Gierszewski.
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Panie Przewodniczący.
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Wysoka Rado.
Ja dosłownie minutkę. Rozpocznę nietypowo, dziękują Pani Prezydent,
że w końcu po 3 latach, bo 3 lata krążył po magistracie, ten program
ujrzy światło dzienne. Miejmy nadzieję, że dziś zostanie uchwalony.
Rozwiązuje on przynajmniej na początek, rozwiązuje częściowo problem
jakim jest dom dziecka i de facto zgodnie z wymogami także unijnymi
faktycznie, to sprowadzenie tego dużego molochu na mniejsze domki, za
co serdecznie dziękuję. Natomiast będziemy się bacznie przypatrywać
czy będzie ta faktycznie uchwała realizowana. Ja na wcześniejszą
interpelację już mówiłem, którą otrzymałem od pana prezydenta byłem
aż zaskoczony taką słodyczą, jeśli chodzi o wydatkowanie tych
pieniędzy. I cieszę się z tego bardzo i mam nadzieje że będzie tak jak
jest napisane w harmonogramie, te pieniążki będą wydawane. A tak na
zakończenie mam nadzieje, że to będzie dobry zaczyn na budowanie w
mieście Gdańsku pełnego systemu pomocy dziecku. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, oddaję głos Pani Prezydent.
KATARZYNA HALL – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bardzo się cieszę, że Państwo przyjmują te projekty pozytywnie. Ja mam
nadzieję i chciałabym bardzo, żeby ta restrukturyzacja postępowała
jeszcze szybciej i bardziej dynamicznie, abyśmy mogli też działania
dotyczące pozyskiwania opieki zastępczej, rodzin zastępczych, być
może aż taka liczba budowy tych domów nie byłaby wówczas potrzebna.
Byśmy środki przeznaczyli na inne formy. Także pracujemy intensywnie
nad projektami na tym odcinku. Natomiast mam nadzieję, że ten projekt
będzie takim dobrym początkiem i że sukcesywnie, rzeczywiście w około
roku, uda nam się całkowicie zlikwidować ta duża placówkę, w sensie
podziału na mniejsze jednostki, w różnych formach przejęcia opieki nad
tymi dziećmi, aby rzeczywiście inaczej to wyglądało, w sposób bardziej
odpowiedni, odpowiadający współczesnym standardom. Także dołożę
wszelkich starań, aby jeszcze szybciej niż to jest zapisane i dynamiczniej
było to realizowane. Natomiast przynajmniej tak jak jest to zapisane.
Dziękuję.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, głosów w dyskusji dalszych nie ma. Przystępujemy do
głosowania, dodam tylko, że opinia Komisji Spraw Społecznych i
Ochrony Zdrowia była opinią pozytywną, Komisja Budżetowa również
opiniowała ten druk i również była to opinia pozytywna. Proszę Państwa
przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za
przyjęciem projektu uchwały tak jak w druku 1886?
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za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1742/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego Domu
Dziecka w Gdańsku, ul. Brzegi 55.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

10) Przyjęcia „ Programu Pomocy Rodzinie na lata 2006  2009” .
(druk nr 1887 + autopoprawka)
KATARZYNA HALL – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowni Państwo. Dokument ten jest dokumentem strategicznym,
zbierającym różne działania prowadzone na rzecz dziecka i rodziny i
staraliśmy się zawrzeć w tym dokumencie możliwie całościowo. Również
miedzy innymi takie działania jak przed chwilą uchwalony projekt
rozśrodkowania tego domu dziecka. Jest tam dużo więcej tego typu form
wsparcia, pomocy opisanych. Staraliśmy się to skatalogować możliwie
kompletnie. Dokument ten został uzupełniony o autopoprawkę powstałą
po debacie na Komisji Spraw Społecznych, gdzie bardzo szczegółowo
analizowaliśmy potrzebę no różnych doprecyzowań zarówno związanych
z pewna stylistyką tego dokumentu jak i bardziej kompleksowym
zawarciem wszystkich spraw. I muszę powiedzieć z jakiego względu
uchwalenie tego dokumentu jest szczególnie ważne. Że jest to program,
do którego możemy się odwoływać, że posiadamy taki dokument przy
aplikowaniu o różne fundusze, również o fundusze europejskie. Brak
tego dokumentu nam w jakiś sposób blokuje czy ogranicza możliwość
dostępu do różnego rodzaju środków. Możemy poszerzyć aktywność i
działania związane z tego typu działaniami jak pozyskiwanie środków na
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te cele, na które no i tak powinniśmy wydawać pieniądze, a być może
uda się to wesprzeć z zewnętrznych źródeł. W związku z tym taki
strategiczny dokument zbierający nasze działania i zamiary na tym
odcinku jest niezbędny. Dziękuję.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Proszę Państwa druk ten
opiniowała Komisja Budżetowa, opinia była pozytywna. Przystępujemy
więc do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem
projektu uchwały tak jak w druku 1887 + autopoprawka?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1743/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie przyjęcia „ Programu Pomocy Rodzinie na lata 2006 
2009” .
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

11) Połączenia Gimnazjum Nr 35 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 19 im. Stefana Batorego w Zespół Szkół Specjalnych z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 26. (druk nr 1888)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Szanowni Państwo. Miesiąc temu na poprzedniej sesji został, została
uchwalona uchwała, w której zlikwidowano szkołę podstawową przy
Zespole Szkół Specjalnych nr 1 i rozwiązano zespół. Pozostała szkoła
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gimnazjalna i szkoła zawodowa, która teraz łączymy w jeden zespół. W
skład której będzie już wchodzić tylko gimnazjum i szkoła zawodowa.
Radny – JAROSŁAW GÓRECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do
głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu
uchwały tak jak w druku 1888?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1744/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie połączenia Gimnazjum Nr 35 i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 19 im. Stefana Batorego w Zespół Szkół Specjalnych
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Batorego 26.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

12) Zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim
2005/2006, w ramach projektu „ Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku” (druk nr 1890)

REGINA BIAŁOUSÓW – p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji
Szanowni Państwo, jest to uchwała zmieniająca regulamin przyznawania
stypendiów dla studentów. W związku ze zmianą przepisów
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uszczegółowiono w jaki sposób, jeśli student rezygnuje ze stypendium,
przyznawane jest następnemu studentowi w kolejności. Także jest to
typowo uchwała porządkująca.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Opinia Komisji Edukacji – opinia pozytywna. Głosów w
dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku
1890?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1745/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

Zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006, w ramach projektu
„ Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku”
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

13) Przystąpienia przez Miasto Gdańsk do programu pod nazwą
„ Program
wyrównywania różnic
pomiędzy regionami”
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (druk nr 1891)
JANINA MAŃKO – kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia
Jest to uchwała dotycząca programu przystąpienia miasta do
„Programu wyrównywania różnić pomiędzy regionami” ogłoszonego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O
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tym mówi ta uchwała i dotyczy możliwości składania wniosków na ten
temat. Jest do tego programu, zamierza przystąpić Gimnazjum nr 29 w
Gdańsku, chodzi o wyposażenie stanowiska pracy pracownika i drugie
stanowisko sprzedawcy na stacji paliwowej. Także dotyczy to
stworzenia warunków pracy dla pracowników z tego funduszu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Komisja Spraw i Ochrony Zdrowa opiniowała, czy
pani Zofia może powiedzieć czy opinia była pozytywna? Głosów w
dyskusji nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku
1891?
za
 21
przeciw
 0
wstrzymało się
 2
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1746/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie przystąpienia przez Miasto Gdańsk do programu pod
nazwa „ Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami”
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu

14) Zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla
wyboru Rady Miasta Gdańska. (druk 1856)
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Szanowni Państwo przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie
zmiany ilości mandatów w okręgach wyborczych. Jest to podyktowane
zmianą ilości mieszkańców w poszczególnych okręgach. Chcę tylko
powiedzieć, że w Okręgu 2 zwiększa się o 1 mandat, natomiast w
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Okręgu 6 zmniejsza się o 1 mandat. Dziękuję uprzejmie. To wychodzi z
czystej matematyki, na to nie mamy wpływu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opinie
pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów jest za
podjęciem druku 1856?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1747/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru
Rady Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
15) Szczegółowych zasad i trybu przyznawania jednorazowego
Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. (druk nr 1864)
ANDRZEJ TROJANOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.
Zmiana uchwały jest zmianą iście kosmetyczną, po prostu
wykorzystaliśmy uwagi stypendystów, pewnie rzeczy nazwaliśmy po
imieniu. Chodzi o to, że poprzednim uchwale nie określaliśmy tego jako
grantu jako konkursu, tym razem nazywamy to po imieniu. Poza tym
dopuściliśmy do składania wniosków przez każdego zainteresowanego.
To są praktycznie jedyne zmiany.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Jeszcze raz gdyby można powtórzyć, Państwo radni nie słyszeli.
ANDRZEJ TROJANOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta
Zmiany w uchwale są zmianami tylko kosmetycznymi nie zmieniły się
żadne zasady.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypomnę, druk 1856. Komisja opiniowała, Komisja Kultury opiniowała
ten druk. Przepraszam, tak pozytywnie. Druk 1864, dotyczy zasad i trybu
przyznawania jednorazowego stypendium kulturalnego Miasta Gdańska.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem druku 1864?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1748/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W

sprawie

szczegółowych zasad i
trybu
przyznawania
jednorazowego Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu

16)

Wzniesienia pomnika „ Tym co nie wrócili z morza”
(druk 1892)

ROMUALD NIETUPSKI – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
Wysoka Rado.
Uchwała dotyczy budowy pomnika „Tym co nie wrócili z morza”. Jest to
inicjatywa Dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego. Motywacją do
tego była kotwica zachowana z promu „Heweliusz”, który zatonął. Jest
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to kotwica rezerwowa, która ma w prostym pomniku być
wkomponowana w element granitowy. Pomnik ma być miejscem, w
którym można mieć chwilę refleksji, w kontekście osób, które nie
wróciły z morza, które zginęły w katastrofach morskich. Uchwała Rady
Miasta Gdańska przyznała niewielką kwotę w kwietniu wysokości 80
tyś. złotych i za tą kwotę chcemy w tym roku ten pomnik postawić. Żeby
podjąć działania realizacyjne, musi być podjęta ta uchwała.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy. Komisja Kultury opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku nr 1892?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1749/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie wzniesienia pomnika „ Tym co nie wrócili z morza” .
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

17)

Wyrażenia woli utworzenia spółki celowej, której zadaniem
będzie powołanie funduszu kapitałowego wysokiego ryzyka
„ INVENO” . (druk nr 1874)

MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
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Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki celowej, której
zadaniem będzie powołanie funduszu kapitałowego wysokiego ryzyka
„INVENO”. Wiąże się z inicjatywa marszałka powołania kolejnej
struktury w ramach systemu wsparcia przedsiębiorczości województwa
pomorskiego. W tej chwili działają dwa fundusze. Fundusz
Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy, który z powodzeniem wpisały się
w system wsparcia i są bardzo pozytywnie oceniane przez
przedsiębiorców. Działają efektywnie. W tym momencie brakuje
jeszcze ostatniego pakietu w postaci Funduszu Ryzyka, który byłby w
stanie kapitałowo wspierać przedsięwzięcia. Komercyjne fundusze,
które działają na tym rynku i są obecne w Polsce, finansują w zasadzie
wyłącznie przedsięwzięcia powyżej miliona euro czy miliona dolarów
powiedzmy. Tutaj potrzebny jest podmiot, który działa by na pograniczu
celów komercyjnych i wsparcia publicznego, który byłby również w
stanie realizować mniejsze projektu, rzędu kilkuset tysięcy złotych. W
tej chwili sytuacja wygląda tak, że jest możliwość, będzie możliwość
zyskania wsparcie ze środków bądź to unijnych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
bądź też z Krajowego Funduszu Kapitałowego. Spodziewamy się, że w
lipcu powinien zostać ogłoszony konkurs na dofinansowanie tego typu
funduszy regionalnych w naszym kraju. Konstrukcja tego funduszu
zakłada, że będzie on finansowany, działalność inwestycyjna będzie
finansowana z 2 źródeł. W 50% ze środków komercyjnych i manager
funduszu, który zostanie przez nas powołany
ma zająć się
pozyskaniem co najmniej 5 milionów euro od inwestorów komercyjnych
i w 50% czyli też co najmniej kolejne 5 milionów euro ze środków
unijnych bądź, z Krajowego Funduszu Kapitałowego. Środki, które my
jako miasto Gdańsk i miasto Gdynia oraz Marszałek plus Agencja
Rozwoju Pomorza przekazują do spółki, jest to ten kapitał startowy,
który ma pozwolić opracować wszystkie dokumentacje prawne i tak
jakby przeżyć, utrzymać fundusz do czasu jego ostatecznego
dokapitalizowania ze źródeł, o których mówiłem przed chwilą. Zakłada
się, że te nasze środki, które inwestujemy w fundusz nie byłyby
wykorzystywane na działalność inwestycyjną, będą to de facto środki
na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. W tej chwili Sejmik
Województwa Pomorskiego oraz Rada Gdyni podjęły już uchwały o
przystąpieniu do funduszu, miast Gdańsk jako jeden z czołowych
partnerów, jako ostatni tutaj przystępuje do uchwały o przystąpieniu do
spółki. Wobec czego bardzo proszę Wysoka Radę o pozytywne
zaopiniowanie i przyjęcie tej uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Komisja Budżetowa – opinia pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej
i Morskiej opinia pozytywna. Bardzo proszę Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Panie Prezydencie.
Ja na Komisji pytałam i nie uzyskałam odpowiedzi. Mianowicie, bo Pan
Prezydent chyba tylko może odpowiedzieć. My w tytule uchwały
nazywamy to przedsięwzięcie „powołanie spółki celowej”. Dlaczego ona
nie jest nazwana zgodnie z kodeksem handlowym: spółka z o. o,
spółka akcyjna, komandytowa czy jakaś inna, to jest pierwsze pytanie.
Pan na Komisji mówił, o ile dobrze pamiętam, że właśnie miasto się
zastanawia jaką nazwę. Dobrym zwyczajem było, jeszcze w 2giej
kadencji, że do takiej spółki projekt statutu co najmniej załączano. Tutaj
nic nie wiemy więcej oprócz, tego że milion złotych mamy
wyasygnować. Drugie moje pytanie jest związane z wypowiedzią Pana
Prezydenta. Mianowicie Pan Prezydent przedstawił nam, że 5 milionów
euro będzie pozyskanych z funduszy komercyjnych i 5 milionów euro z
Unii Europejskiej. Moje pytanie jest, że te fundusze, które daje gmina
Gdański i inne Gminy nie są ani komercyjnymi ani z UE czy oprócz
tego po prostu tych 5 milionów i 5, dodatkowo należy liczyć te, które
wnosi tak zwany budżet? Następna sprawa, po prostu, czy ta spółka
celowa będzie działała tak jak spółki wg kodeksu handlowego, bo Pan
Prezydent mówi tutaj raczej o funduszu podobnego do Funduszu
Poręczeń, a omijał formułowania spółka, mimo że w tytule dajemy to
spółce. Wydaje mi się. Jeszcze jedno pytanie. Pan powiedział i na
Komisji też było powiedziane, że ten milion złotych jest tylko li tylko na
organizację spółki czyli na tzw. założenie, biurokrację i inne, nawet nie
na fundusz statutowy bo tak powiedziano czy założycielski, bo w
spółkach jest założycielski spółki. I mnie to trochę przeraża, że aż
milion na samo zorganizowanie, no biura być może dokumentów,
umów, nie wiem co jeszcze. I czy te pozostałe pieniądze, które daje
marszałek oraz Gmina Gdynia czy również będą na zorganizowanie tej
spółki, czyli typowo organizacyjne wydatki, samochody, inne rzeczy,
które mają obsługiwać a nie wspierać przedsiębiorczości. Jest to dla
mnie. Moim zdaniem jest to zbyt duży wydatek, nie ma wyliczenia na co
to pójdzie, może to pójść na tzw. pierwsze wyposażenie, ale w
spółkach nie ma pierwszego wyposażenia w środki obrotowe. Dziękuję
bardzo.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to jest formę prawną i nazwę tego
przedsięwzięcia. Proszę Państwa, to że jest to spółka celowa, to nie
wyklucza tego, że jest powołana zgodnie z Kodeksem Handlowym, i że
ma ona formę spółki z o. o, zresztą w treści uchwały jest zapisane. Jest
to spółka z o. o, a spółka celowa, dlatego że powołana jest w celu
bardzo konkretnie określonym – powołanie funduszu inwestycyjnego i
to o bardzo ściśle określonym profilu. Proszę Państwa jest to
specyficzna i trudna działalność, więc struktura prawna takiego
funduszu również jest bardzo trudna i wymaga skorzystania z
doradztwa i ekspertyzy prawnej przygotowanej przez międzynarodowe
kancelarie prawne. Szacuje się, przynajmniej tak to wynika ze studium
wykonalności, że sam koszt opracowań prawnych, przygotowanie
szczegółowych umów inwestycyjnych itd. może nawet kosztować
kilkadziesiąt tysięcy euro do stu tysięcy euro, więc widać, że to są
potężne kwoty. Natomiast to oprzyrządowanie prawne będzie potem
miało bezpośrednie przełożenie na ryzyko działania tego funduszu i
jego efektywność. Również w ramach tego są koszty prowadzenia
akwizycji czyli organizacji wyjazdów i spotkań z międzynarodowymi
inwestorami, którzy jak zakładamy powinni przystąpić do tego
funduszu. Ja muszę powiedzieć, że Agencja Rozwoju Pomorza nad
tym projektem pracuje już w tej chwili od półtora roku. Dostała
wcześniej grant z tego co pamiętam 150 tyś. złotych od Marszałka na
opracowanie studium wykonalności. Wstępne spotkania z inwestorami i
są już tutaj wstępne deklaracje o gotowości przystąpienia do spółki.
Pytanie na co pójdą te pieniądze, czy zostaną one przejedzone, one
oczywiście zostaną wniesione na kapitał spółki, więc one zasilą kapitał
zakładowy spółki z o. o.. natomiast pani Radna się pytała, czy one
będą wykorzystane na działalność inwestycyjną. Znaczy my
zakładamy, że to są środki na organizację i stworzenie pełnej
infrastruktury podstaw działania tej spółki a nie na działalność
inwestycyjną. Dlatego że uważamy, że tutaj miasto jako podmiot
publiczny, samorządowy, nie powinno wprost angażować się w
działalność inwestycyjną tego funduszu. Wiec tutaj nie będzie takiej
sytuacji, że te środki mogą być utracone na skutek ich zainwestowania
w przedsięwzięcie, które zbankrutuje. Musimy pamiętać, o tym że w
przeciwieństwie Funduszu Poręczeniowego czy Pożyczkowego, które
mają bardzo niskie ryzyko działalności, tutaj ten fundusz na pewno
będzie inwestował w takie przedsięwzięcia, z których część na pewno
zbankrutuje, bo to po prostu wynika z praktyki międzynarodowej.
Natomiast niezwykle ważne jest aby miał on stabilna strukturę prawną,
kapitałową, a przede wszystkim aby był zarządzany przez wysokiej
klasy ekspertów i no ten zespół, który w tej chwili pracuje nad
powołaniem funduszu to są ludzie, którzy wcześniej zarządzali
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funduszami inwestycyjnymi o podobnym charakterze, więc wydaje się,
że tutaj jest gwarancja wysokiego profesjonalizmu. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze coś uzupełniającego.
Radna – ZOFIA GOSZ
Jeszcze jedno krótkie pytanie, pan Prezydent był uprzejmy
dopowiedzieć. Ma to być spółka z o. o., w tej chwili nie jest jeszcze ona
założona, kiedy można oczekiwać, żeby się zapoznać ze statutem tej
spółki z o. o., bo nie jest to tajemnicą i każdy może się zapoznać.
Bardzo prosiła bym informację, przedział czasowy, 3 miesiące, pół
roku, rok.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Z tego co rozmawiałem nie dalej niż 2 dni temu z przedstawicielem
Agencji Rozwoju Pomorza, który kieruje projektem, spółka ma być
powołana w ciągu miesiąca. Więc projekt statutu jest już gotowy i ja no
w ciągu kilku dni mogę go udostępnić do wglądu oczywiście pani
radnej. Gdyby były jakieś uwagi to oczywiście możemy je przekazać.
Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Druk 1874. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1750/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
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W sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki celowej, której
zadaniem będzie powołanie funduszu kapitałowego
„ INVENO” .
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

ryzyka

18) Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Chełm II w mieście Gdańsku. (druk nr 1866)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Pierwszy z planów to jest tzw. Chełm II obejmuje południowowschodnią
część Chełma ograniczoną ulicami Stoczniowców, Traktem Św.
Wojciecha, Cienistą, Worcela, Odrzańską i Armii Krajowej o powierzchni
41,65 ha. Ten obszar jest w zasadzie zdeterminowany co do
przeznaczenia, i plan utrzymuje istniejącą funkcję mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną wraz z zachowaniem warunków ochrony
konserwatorskiej zespołu objętą, objętego strefa a ochrony
konserwatorskiej. Przewiduje uzupełnienie funkcji mieszkaniowo
usługowej, tam niewielkie są możliwości we wnętrzu kwartału przy ul.
Worcela oraz w rejonie ulicy Reformackiej i Stoczniowców, weryfikuje
wreszcie linie rozgraniczające ul. Cienistej, która została zrealizowania
jako ulica jedno jezdniowa, dawniej była mowa o wielo, dwu jezdniowej i
także zarezerwowano teren pod przedłużenie ulicy Cienistej nad
kanałem Raduni w kierunku węzła Czerwony Most. Do tego projektu w
trakcie wyłożenia nie wpłynęły, żadne uwagi. Można uznać, że jest on
nie kontrowersyjny i prezydent wnosi o jego uchwalenie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Nie ma głosów
w dyskusji. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 1866?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1751/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Chełm II w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

19) Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Przemysłowe w rejonie zachodniego
fragmentu ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku. (druk nr 1882)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kolejny projekt obejmuje teren na całkiem zachodnim terenem miasta.
Między ulica Słowackiego, terenami lotniska i granicą miasta z gminą
Żukowo. Tutaj projekt planu zgodnie z dotychczasowymi koncepcjami
przestrzennymi
obszaru
Kokoszek
Przemysłowych
przewiduje
przeznaczenie na wszelką działalność gospodarczą z zakresu produkcji,
baz i magazynów, z zakresu tzw. Strefy 41 czyli są to te przeznaczenia
łagodniejsze. Ponadto w północnej części przeznacza się teren, jest on
w gestii już Portu lotniczego, teren na rozbudowę portu lotniczego czyli
Lotniska i wreszcie projekt planu przewiduje modernizację i rozbudowę
ulicy Nowatorów, która stanowi oś komunikacyjną tego obszaru. Do tego
projektu również nie wpłynęły żadne uwagi w związku z tym prezydent
wnosi o jego uchwalenie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku 1882?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LI/1752/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Przemysłowe w rejonie zachodniego
fragmentu ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
20) Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Kiełpina i Trasy W – Z w mieście
Gdańsku. (druk nr 1883)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kolejny projekt planu jest wagą ciężka, bym powiedział, obejmuje 147
ha, jest to fragment Kiełpinka i trasy WZ w rejonie no na wschód od
obwodnicy. Proszę Państwa, charakterystyczne miejsca proszę
poświecić, na ulicę Kartuską istniejącą, ul. Kartuska jest w tej chwili
główną trasą obsługującą ten teren a w przyszłości trasa WZ i ta
wyznaczenie terenu pod trasę WZ oraz węzeł Karczemki, węzeł z
obwodnicą Trójmiejską to jest główne zadanie tego projektu planu, ta
trasa jest zaprojektowana w klasie ulicy głównej. Ponadto projekt
dopuszcza rozbudowę istniejącego centrum handlowego w kierunku
północnym i w kierunku wschodnim. To są nowe tereny lokalizacji
centrum handlowego. Wreszcie w części centralnej środkowopółnocnej
powiedzmy to są tereny na, do przeznaczenia mieszkaniowego, to jest
kontynuacja osiedla Wiszące Ogrody. W środkowej części po obu
stronach trasy WZ przeznaczenie jest produkcyjnousługowe, chodzi o
to, żeby te formy zainwestowania nie wrażliwe na uciążliwości hałasowe
od trasy, również stanowiły pewien ekran akustyczny terenów
mieszkaniowych oddalonych na zewnątrz. Chciałbym jeszcze zwrócić
uwagę na przeznaczenie terenu, na północ od brzegu jeziora Jasień.
Jezioro Jasień jest poza granicami planu, a tutaj na południe od obecnej
ulicy Kartuskiej aż do brzegu jeziora Jasień otwierają się nowe tereny
zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanej intensywności opadającej,
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zmniejszającej się w kierunku jeziora Jasień. Proszę Państwa jeszcze
ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę tutaj przechodzi
istotny ciąg ekologiczny łączący jezioro Jasień z lasami Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego wzdłuż potoku Jasień i tutaj przewidziano
przeznaczenia na zieleń, albo na usługi z dużym udziałem zieleni aby
zapewnić to powiązanie ekologiczne. Do tego projektu wpłynęło 12
łącznie uwag. Najważniejsze z nich omówię, tzn. pomijam tylko te, które
wynikają z niezrozumienia projektu planu i są w związku z tym
bezprzedmiotowe. Właściciel prywatny działki położonej przy potoku
Jasień, to jest działka przeznaczona na cele usługowomieszkaniowe
wzniósł uwagę co do przebiegu trasy ciągu pieszego i rowerowego.
Uważamy, że ten ciąg pieszorowerowy, który w planie jest ustalony jako
towarzyszący wzdłuż potoku Jasień ma właściwą lokalizację, natomiast
sam przebieg nie jest w planie ustalony stricte czyli dopiero w trakcie
działań realizacyjnych będzie ten jego przebieg skonkretyzowany, być
może nawet poza tą działka prywatną. Ale jeżeli nawet w ciągu tej działki
przy przeznaczeniu usługowym, taka obecność klientów, znaczy
pieszych i rowerzystów, którzy są potencjalnymi klientami może okazać
się celowa i pożądana a na pewno jest uzasadniona ze względu na
interes publiczny. Drugą uwaga była kwestia dojazdu do działki
prywatnej po stronie prywatnej ulicy Kartuskiej, to jest fragment, który w
projekcie planu, projekt planu przerywa ciągłość ulicy Kartuskiej kieruje
ją, odgina ją na północ w kierunku ulicy Gronostajowej, a na tym odcinku
gdzie pani inżynier świeci czerwonym laserem właśnie jest ta działka
prywatna, ona wbrew, obawom właściciela gruntu nie traci dostępu do
drogi publicznej. Ta ulica kartuska przecież tam pozostaje tylko ona nie
musi mieć charakteru drogi publicznej, pozostaje jako droga wewnętrzna
albo jako droga, ciąg pieszojezdny albo zresztą są też i koncepcje, żeby
w tym miejscu istniejąca ulicę Kartuską włączyć do trasy WZ, czyli tutaj
nie będzie zmiany w zakresie sposobu obsługi tej działki prywatnej. Z
kolei firma Auchan zgłosiła zastrzeżenie do zaplanowanego ciągu
pieszego przez kwartał 006. Chce wyjaśnić, że tu jest tylko ustalenie
przebiegu takiego, znaczy jako bytu tego połączenia, który ma umożliwić
dostęp ludności z części wschodniej do centrum handlowego. Natomiast
sam przebieg nie jest już ustalony, jest tylko zalecany i będzie jego
przebieg ustalony zgodnie z koncepcją zagospodarowania tego terenu.
Chcę tutaj dodać, że w koncepcji firmy Auchan oni przewidywali nawet 2
ciągi piesze wschódzachód w tym kwartale. Także to jest właściwie
realizacja ich wniosku. Także firma Auchan zgłosiła wątpliwości co do
ustalenia wymogu kształtowania piątej elewacji czyli dachu. Uważamy,
że jest to niezbędne, ponieważ w sąsiedztwie przewiduje się budynki
wysokości 30m. czyli on dla nich będzie ta piąta elewacja ważnym
widokiem. To nie jest ustalenie bardzo trudne do realizacji, wystarczy
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indywidualnie zaprojektowanie dachu, aby spełnić ten wymóg. Mieliśmy
już taki przykład na Przymorzu, takie samo ustalenie. Proszę Państwa,
kolejny, kolejne uwagi także firmy Auchan dotyczą powiększenia czy
zintensyfikowania
wskaźników
urbanistycznych.
Uważamy,
że
sąsiedztwo terenów mieszkaniowych od północy i od wschodu,
uzasadnia jednak takie wskaźniki jakie zostały ustalone. One są bardzo
korzystne dla inwestora i zgodne z ich wnioskiem. Oni później dopiero w
trakcie wyłożenia zaostrzyli swoje apetyty. Proszę Państwa, kolejny
wniosek dotyczył terenów w południowej części, mianowicie tam jest
ustalona linia zabudowy dla funkcji mieszkaniowej oddalona 20 m.
przyszłej, od linii odgraniczającej przyszłej trasy WZ chcę tutaj
zaznaczyć, że ta linia zabudowy dotyczy właśnie funkcji
mieszkaniowych, funkcje usługowe mogą być zbliżone, co będzie
korzystne ze względu na potencjalne uciążliwości tej drogi głównej. Jest
to niewielkie, niewielki uszczerbek dla wykonywania prawa własności
przez właściciela tej nieruchomości, a równocześnie bardzo uzasadniony
z punktu widzenia ewentualnych inwestycji miasta w ochronę środowiska
wzdłuż trasy WZ. Kolejna uwaga dotyczyła zawrotki, czyli braku
ustalenia zawrotki na zakończeniu ulicy Kartuskiej, po drugiej stronie to
trzeba wyjaśnić, że ta zawrotka wynika z warunków technicznych, z
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej czyli ona w
przypadku ślepej ulicy musi się pojawić niezależnie od ustalenia planu.
Wreszcie ostatnia uwaga, którą chcę omówić. Utrata znaczenia ulicy
Kartuskiej w związku z wytworzeniem tego południowego fragmentu ulicy
Kartuskiej w związku z trasowaniem trasy Wz i spadek nieruchomości.
Proszę Państwa chcę powiedzieć, oczywiście że w momencie kiedy
powstaje trasa WZ, po to ją realizujemy ulica Kartuska na tym odcinku
staje się ulicą lokalną i no będzie miała mniejsze znaczenie w układzie
komunikacyjnym i także będzie mniej uciążliwa. Wszystkie
nieruchomości zachowają jednak dostęp do niej i jeżeli, tak jak tutaj
autor wniosku podnosi jego nieruchomość straciłaby na ważności,
wartości to wtedy miasto jest zobowiązane do rekompensowania na
warunkach art. 36 i 37. Natomiast nie jest to teza oczywista, to by musieli
się rzeczoznawcy wypowiedzieć, ponieważ właściciel ma tam
dopuszczona funkcję mieszkaniową a akurat dla funkcji mieszkaniowej
ta cichość ulicy czy końcówkowość ulicy Kartuskiej po zmianie jest
okolicznością korzystną. W tej sytuacji Prezydent wnosi o oddalenie tych
uwag i o uchwalenie planu Kartuska – trasa WZ. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Druk 1883. Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów jest za
podjęciem tego druku?
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za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1753/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kiełpinka i Trasy WZ w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

21) O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Górna
ul. Świerkowej w mieście Gdańsku. (druk nr 1867)

planu
rejon

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Teraz seria uchwał o przystąpieniu. Pierwsza z nich to jest w rejonie ul.
Środkowej, w Oliwie Górnej, w całym zachodnim fragmencie Oliwy
Górnej to jest teren o powierzchni 1,8 ha. Intencją jest zniesienie
związku funkcji, istniejącej funkcji mieszkaniowej z lasami państwowymi
co będzie wymagało zgody, uzyskania zgody leśnej. Natomiast jeśli
chodzi o przeznaczenie w projekcie planu będzie to kontynuacja
istniejącej funkcji i ona przyczyni się do lepszego zarządzania istniejącą
funkcją mieszkaniową przez Lasy Państwowe, które chcą te mieszkania
sprywatyzować. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna.
Bardzo proszę Pan Radny Kasprowicz.
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Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję. Ja bym tylko prosił o podniesienie mikrofonu Panu
Dyrektorowi, ponieważ jest wyjątkowo niesłyszalny dzisiaj.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku 1867?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1754/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul.
Świerkowej w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

22) O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon X Młyna
w mieście Gdańsku. (druk nr 1868)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Drugi projekt uchwały o przystąpieniu również dotyczy Oliwy Górnej to
jest rejon ulicy Kwietnej w okolicach nr 831 i Potoku Oliwskiego, to jest
ten drugi kontur na rysunku mapy, powierzchnia 1,39 ha. Tutaj Proszę
Państwa intencja jest wprowadzenie i uporządkowanie zabudowy,
poprzez odtworzenie tzw. X Młyna. Inwestor, który przedstawił koncepcję
tego X Młyna, koncepcję architektoniczną, uzyskał zgodę konserwatora
zabytków i w związku z tym, dzięki temu się ten teren odblokowuje i
75

możemy w planie jego uruchomić i w związku z tym doprowadzić do
uporządkowania tego fragmentu Oliwy. Prezydent wnosi o podjęcie tej
uchwały.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Głosów w
dyskusji nie widzę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku
1868?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1755/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon X Młyna w
mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

23) O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Na
Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku.
(druk nr 1869)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kolejna uchwała o przystąpieniu do planu dotyczy Śródmieścia rejonu
ulicy Na Stępce, Angielska Grobla, Długa Grobla czyli chodzi o zakłady
mięsne, które niszczeją nie znajdując inwestora. To jest powierzchnia
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niecałych 11 ha. Celem podjęcia zmiany jest generalnie mówiąc wprost
dopuszczenie funkcji mieszkaniowej. Jest to wykorzystanie istniejącego
trendu inwestycyjnego i nadzieja na uporządkowanie tego terenu a także
na wykształcenie odpowiedniego frontu wodnego w bardzo
eksponowanym miejscu nad Nową Motławą. Prezydent Wnosi o podjęcie
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 druku
1869?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1756/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Na
Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

24) O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Strzyża wraz z ulicą tzw.
Nową Abrahama w mieście Gdańsku. (druk nr 1870)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kolejne przystąpienie dotyczy północno – zachodniej części Wrzeszcza,
tutaj obowiązują w tej chwili plany Strzyża 1 i Strzyża 2. Celem tego
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planu jest przede wszystkim wzbogacenie przekroju projektowanej ulicy
Nowej Abrahama o linie tramwajową, która by wyznaczała taką
zachodnią cięciwę systemu tramwajowego w Gdańsku. Równocześnie to
się łączy z pewną korektą przebiegu trasy Nowej Abrahama. Drugim
celem to jest zniesienie ustalonych w planie ograniczeń i podziałów
geodezyjnych, są tutaj dopuszczone tylko wydzielenia po obrysie, jest to
nieuzasadniony rygor. Wreszcie trzecim celem jest określenie zasad i
możliwości ewentualnych przeobrażeń i uzupełnień dla istniejącej
zabudowy. To jest związane z wnioskami, które wpłynęły, choć tu
możliwości inwestycyjne są niewielki. Prezydent wnosi o podjęcie tego
planu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Głosów w dyskusji.
Jest pan radny Głogowski
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
To jest Elżbietański. A to przepraszam.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wycofał się pan radny. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem
druku 1870?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1757/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Strzyża wraz z tzw. ul Nową
Abrahama w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
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25) O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Barniewice w rejonie ulicy
Jowisza w mieście Gdańsku. (druk nr 1871)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kolejny plan dotyczy Barniewic. Też przystąpienie do planu w
Barniewicach Zachodnich pomiędzy ulicami Merkurego, Andromedy i
Barniwekcą. Powierzchnia planu niecałe 5,5 ha. Tutaj głównym celem
jest zniesienie rezerwacji czyli właściwie ograniczenie rezerwacji terenu
pod ulicę Jowisza. Wielkie tutaj były spory z mieszkańcami ulicy Jowisza.
Okazało się, że można modernizować ulicę Jowisza nie powiększając
jego jej zakresu, w związku z tym nie ma potrzeby wchodzenia na grunty
prywatne i ten stan wynikający z koncepcji trzeba przenieść do planu,
ponieważ obowiązujący plan wchodzi na nieruchomości prywatne w
sąsiedztwie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku 1871?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1758/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Barniewice w rejonie ulicy
Jowisza w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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26) Zmiany uchwały nr XLIII/1526/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
27 października 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieście rejon Górnego Miasta – Teatr Elżbietański w
mieście Gdańsku. (druk nr 1872)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ostatnia z uchwał naszej serii dotyczy Teatru Elżbietańskiego na
głównym mieście. Proszę Państwa Prezydent proponuje, żeby
ograniczyć opracowanie, granicę tego planu do północnej części do ulicy
Zbytki. Rysunku nie mamy. Proszę Państwa jak Państwo pamiętają w
wyniku międzynarodowego konkursu zwyciężyła koncepcja pan Prof.
Renato Rizziego Wenecji, który w całym tym obszarze wzdłuż Podwala
Przedmiejskiego łącznie z Teatrem Elżbietańskim planował taką wielką
strukturę o nazwie Wiszące Ogrody. Na tą koncepcję, która została
przygotowana i przedłożona Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
nie uzyskała ona uzgodnienia w tej części i dlatego pozostaje szansa, o
tutaj proszę poświecić o zakres tej dotychczasowej uchwały. Ten obszar
w kierunku, wzdłuż Podwala Przedmiejskiego, w kierunku Motławy, nie
uzyskał uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku
z tym podejmujemy próbę uchwalenie planu już tylko dla samego Teatru
Elżbietańskiego wraz z niezbędnymi elementami jego programu
pomocniczego czyli sznurownie, magazyny itd. i ten program mieści się
do w tym obszarze do ulicy Zbytki. I dlatego taki mniejszy obszar planu.
Prezydent proponuje ograniczyć projekt planu aby móc przeprowadzić
ten plan do końca i uzyskać uzgodnienie konserwatora.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Bardzo proszę Pan
Radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Panie Dyrektorze. Ja mam tylko pytanie do uzasadnienia a nie w kwestii
merytorycznej. Tylko chyba nie nadążam, bo tam w uzasadnieniu jest
napisane: pod lokalizację Teatru Elżbietańskiego wraz z parkingami
obejmując jednocześnie teren UOPu. Czy to jeszcze teraz jest UOP czy
to tam ja nie nadążam za zmianami. Czy to teraz coś innego, Abwera, ja
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z tymi abwerami nie nadążam, a jest w uzasadnieniu jest to druk
formalno.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Rzeczywiście jest błąd, teraz jest to ABW. Ale proszę Państwa tak czy
owak jest to jednostka specjalna.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Ja tylko chciałem powiedzieć, nie wiem czy w uzasadnieniu ktoś nie
zakwestionuje potem, że jest błąd formalnoprawny. Ja tylko w trosce o
jakość dokumentów prawa miejscowego.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Nie ma takiej obawy. Ponieważ uzasadnienie nie jest treścią integralną w
tym przypadku uchwały i właściwie Państwo głosując ustalają te granice
w skład, którego wchodzi jak zwał tak zwał jednostka specjalna.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo pani radna Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ja w tym. Jeszcze chcę ten sam temat pociągnąć. Panie dyrektorze,
byliśmy na szkoleniu jak tworzy się akty gminne i uzasadnienie jest tak
ważne, że uchwała może być unieważniona ze względu na błędne
uzasadnienie. Tak dokładnie podano, a to Warszawa nas szkoliła. W
związku z tym proponuję byłego UOPu lub jednostki specjalnej. Ale nie
wymieniać jak już tej jednostki nie ma bo Wojewoda może naprawdę się
zainteresować jeżeli będzie tak rozumował tworzenie jak nas dokładnie
szkolono. Mówiono nam co powinno być w uzasadnieniu i co może
unieważnić. Teraz druga sprawa chcę zapytać, rozumiem, że ten plan
został ograniczony czyli zmniejszony, czy te fragmenty, które Pan tutaj
przedstawia są już uzgodnione z konserwatorami zabytków czy są
jeszcze jakieś kłopoty.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Zgodnie z Pani Radnej wnioskiem wprowadzamy autopoprawkę do
uzasadnienia, że nie będzie UOP tylko ABW żeby była tutaj pełna
jasność. Jeśli chodzi o kwestię uzgodnienia, uzgodnienie konserwatora
które było negatywne podnosiło jako niemożliwe do zaakceptowania i
sposób gospodarowania tej części natomiast jeśli chodzi o sam Teatr
Elżbietański nawet łącznie ze sznurownią, która wystaje na wysokości 18
m. konserwator nie zgłosił żadnych zastrzeżeń czyli jest nadzieja, że to
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zaakceptuje, ale oczywiście nowy plan będzie musiał podlegać nowemu
uzgodnieniu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku
1872?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1759/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1526/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 27 października 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieście rejon Górnego Miasta – Teatr Elżbietański w mieście
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
27) Wyrażenia woli wniesienia wkładu pieniężnego do spółki
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz zmiany
uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLII/1504/05 z dnia 29
września 2005. (druk nr 1873)

IWONA BIERUT – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Szanowni Państwo.
Chciałabym przedstawić krótko druk 1873, który stanowi o
dekapitalizowanie Pomorskie Specjalne Strefy Ekonomicznej a działania
związane z tym drukiem są kontynuacją uchwały, która została podjęta
przez Państwa w roku ubiegłym i dotyczyła finansowania inwestycji pt.
„Modernizacja byłego budynku po Zakładach Graficznych przy ul. Trzy
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Lipy, znajduje się tam już inwestor, pod którego po prostu przysporzyła
szybszego tempa i po prostu wymagane są środki. Środki są
zabezpieczone w planie budżetowym bieżącego roku. Dziękują bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie. Komisja
Polityki Gospodarczej i Morskiej również opiniowała pozytywnie. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku
1873?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1760/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie wyrażenia woli wniesienia wkładu pieniężnego do spółki
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie i objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz zmiany uchwały
Rady Miasta Gdańska Nr XLII/1504/05 z dnia 29 września 2005.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

28) Wyrażenia zgody na udzielenie dla Parafii RzymskoKatolickiej
p. w. św. Brata Alberta z siedzibą w Gdańsku – Przymorzu przy
ul. Olsztyńskiej 2, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu,
położonego w Gdańsku – Przymorzu, przy ul. Olsztyńskiej 2,
stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. (druk 1876)
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Szanowna Rado.
Panie Przewodniczący.
Propozycja projektu uchwały dotyczy regulacji stanu prawnego parafii
rzymskokatolickiej przy ul. Olsztyńskiej 2 p. w. Św. Brata Alberta. Krótko
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mówiąc przekazujemy z 99% bonifikatom grunt bezpośrednio przyległy,
na którym wybudowany jest kościół, jak również część terenu
sąsiedniego. Jest możliwość uregulowania tego stanu prawnego w
wyniku, uregulowania w ogóle stanów prawnych spółdzielni
mieszkaniowej „Przymorze”, jak i również uregulowania finansów parafii.
Krótko mówiąc, zostały zdjęte hipoteki z nieruchomości w związku z
powyższym możemy tę sprawę uregulować. Jest to niewątpliwie forma
pomocy ze strony miasta dla kościoła. W przypadku przyznania przez
Państwa tej bonifikaty, do zapłaty kościół by miał, już po zastosowaniu
bonifikaty, około 8 tyś. złotych z tytułu nabycia gruntu o powierzchni
2892 m2.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa opinia pozytywna. Komisja Kultury
opinia pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzennego również opiniowała
pozytywnie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku 1876?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1761/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Parafii Rzymsko
Katolickiej p. w. św. Brata Alberta z siedzibą w Gdańsku –
Przymorzu przy ul. Olsztyńskiej 2, bonifikaty od ceny sprzedaży
gruntu, położonego w Gdańsku – Przymorzu, przy ul. Olsztyńskiej
2, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

29) Wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Parafialnego
Zmartwychwstania Pańskiego z siedzibą w Gdańsku –
Wrzeszczu przy ul. Gomółki 11/13, bonifikaty od ceny
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sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Gdańsku w
obrębie ulic Mikołaja Gomółki i Jana Kiepury, stanowiącego
własność Gminy Miasta Gdańska. (druk nr 1877)
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Sprawa o podobnym charakterze, również regulacja stanu prawnego.
Tym razem kościoła parafialnego Zmartwychwstania Pańskiego przy ul.
Gomółki. Jest to również przekazanie z 99% bonifikatą terenu
bezpośrednio należących do parafii, na której jest teraz urządzona tzw.
„Droga Światła”. Jest to teren, który będzie tylko i wyłącznie w celach,
wykorzystywany przez kościół. Jest to również forma, regulacja stanu
prawnego w sytuacji przyznania przez Państwa bonifikaty będzie można
przekazać tę nieruchomość za niecałe 3 tyś. złotych na rzecz parafii,
niecałe 3 tyś. – 2845 zł.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Budżetowa opinia pozytywna. Komisja Kultury opinia
pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzennego opinia pozytywna. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku
1877?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1762/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie Wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Parafialnego
Zmartwychwstania Pańskiego z siedzibą w Gdańsku – Wrzeszczu
przy ul. Gomółki 11/13, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu
niezabudowanego, położonego w Gdańsku w obrębie ulic Mikołaja
Gomółki i Jana Kiepury, stanowiącego własność Gminy Miasta
Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

85

30) Wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na
przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji
miejskiej (druk 1893)
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA – Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Szanowni Państwo.
Wnioskodawcą jest cała komisja. Tą uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie, a
rzecz dotyczy wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na
przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej.
Chciałabym Państwu powiedzieć, że tą sprawą zajmowałam się od
miesiąca i proszę mi wierzyć, że z tak pozytywną, naprawdę pozytywną
reakcją ze strony mieszkańców jeszcze się nie spotkałam, nie było
telefonu, a miałam ich dziesiątki w tej sprawie, które by ujęły się za
palaczami, wręcz przeciwnie. Oparłam się również na wynikach, które
zostały przeprowadzone Komisje Zdrowia. Państwo na pewno słyszeli o
inicjatywie Komisji Zdrowia wprowadzającej zakaz powszechny nawet w
punktach gastronomicznych. Okazało się, że aż 76% Polaków popiera
rozszerzenie zakazu palenia na inne miejsca publiczne. Proszę Państwa
wydaje mi się, że ta uchwała jest uzasadniona po pierwsze ochroną
zdrowia, ale jeżeli ten argument nie przemawia, to chcę Państwu
powiedzieć, że sprzątanie przystanków po palaczach kosztuje grube
tysiące złotych. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ależ się zielono zrobiło na tablicy. Szanowni Państwo.
To była Komisji i Komisja opiniowała oczywiście pozytywnie. Pierwszy
głos udzielam Panu Tadeuszowi Mękalowi.

Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący, jaka jest opinia Pana Prezydenta do tego
projektu. Czy oficjalną mamy opinię, no bo Prezydent jest zobowiązany
do opiniowania i rozumiem, że.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie widzę w dokumentach opinii Prezydenta. Nie za późno przyszła jak
twierdzi pani Sekretarz i nie zdążyli się ustosunkować do tych. Bardzo
proszę Pani Przewodnicząca.
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Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Proszę Państwa.
Rozmawiałam z osoba najbardziej zainteresowaną panem prezydentem
Lewną, który powiedział, może nie popiera tych względów zdrowotnych,
ale względy ekonomiczne sprawiają, że bardzo zasadne jest podjęcie tej
uchwały. Jakie motywy, nie chcę wnikać przy podejmowaniu decyzji, ale
uchwała jest bardzo zasadna i nie kontrowersyjna.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czy pan prezydent Lewna się wypowie w temacie?
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Panie, Panowie.
To prawda o ile w mojej. Nie sporządziliśmy pisemnej opinii do tej
uchwały, bo chyba nie zdążyły się procedury obrócić. Tak było to w
ostatnim czasie szybko. Natomiast zarówno Wydział Gospodarki
Komunalnej, jak i ja czytaliśmy uchwałę, nawet konsultowaliśmy z
wnioskodawczynią zanim została wniesiona, w związku z tym na
potrzeby dzisiejszej sesji poroszę przyjąć, że jest to opinia pozytywna.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czyli prezydent, na potrzeby sesji jak powiedział, nie wiem co to znaczy.
Opinia pozytywna prezydenta w temacie. Teraz proszę Państwa patrzę,
bo tak patrzę czy to się podzieliło na palaczy i nie palaczy, ale. Pani
Zofia Gosz.

Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Ja bym prosiła, żeby Pan posłuchał. Ja oczywiście jestem za
ograniczeniem palenia wszędzie gdzie jest to możliwe. Po pierwsze. I
mamy taki program uwolnienia, uchwała Rady Miasta, uwolnienia Miasta
Gdańska od plagi tytoniu. Natomiast nie jest on egzekwowany, on jest w
’97 roku podjęty, bo nawet w Radzie Miasta się pali, w budynkach
publicznych się pali, w szkołach się pali. I moje pytanie jest podstawowe
i bardzo poważne. Jestem za tylko ani słowa o sposobie egzekucji tego
zakazu. Przystanki nie są nasze, przystanki są wydzierżawione,
przystanki trzeba oznakować tabliczkami i po prostu tak dalej. Jeżeli pan
Prezydent jest przygotowany do realizacji, bo to jest zasadne, tylko jest
to bardzo trudne do wdrożenia. W tej chwili rozeznawałam sprawę bo to
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Radio Gdańsk było inicjatorem i szukało radnej, ze mną robili wywiad. Po
prostu kto to podejmie, jedno miasto, dotychczas jedno miasto w Polsce
wprowadziło, to jest miasto Tarnów, bo zasięgałam informacji, bo ja w
tym zagadnieniu mocno siedziałam. I tutaj niech pani radna
Tomaszewska nie uważa, że jestem przeciwna, tylko po prostu my
mamy najlepsze prawo egzekucji – zero. I moje pytanie sprowadza się
do, w końcu, ja, czy w ciągu 2 tygodni pan Prezydent, albo najpóźniej do
następnej sesji może przedstawić jak widzi jak widzi realizację tej
uchwały, egzekucję tego zapisu. Ja uważam, że to nie jest do
wyegzekwowania. Po prostu choć to jest słuszne, oczywiście. I ile to
będzie kosztowało miasto czyli kto będzie oznakowywał przystanki, czy
ta firma, która wydzierżawia je i miasto bierze od niej pieniądze i kto, i po
prostu jak będą scysje, czy pretensje, czy kłótnie to kto będzie to
rozpatrywał? Czy właściciel przystanku, bo u mnie na Zaspie firmy mają
wydzierżawione przystanki, wszędzie zresztą, czy po prostu miasto.
Jestem za tylko proszę mi przybliżyć co najmniej za miesiąc sposób
realizacji wdrożenia tego, bo ja nie chcę tego głosić jako akcje wyborczą,
tylko jako naprawdę efekty, żeby można to zrealizować. Dziękują bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
U palaczy można stracić na takiej akcji. I palacz teraz Janusz
Kasprowicz.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję. Proszę Państwa, no właśnie byli byście zdziwieni, gdybym ja
się nie odezwał należąc do tej ogromnej rzeszy palących tutaj. Ja
powiem możliwie najkrócej jak tylko można. Ta uchwała idzie w 2
kierunkach, z jednej strony tzw. ochrona zdrowia, a z drugiej porządek i
względy czysto ekonomiczne. Ja mam, powiedział bym tak, ja mam
ogromny szacunek dla niepalących i potrafię się dostosować wszędzie
tam gdzie życzenie niepalących jest dla mnie rozkazem. Bo uważam, że
musimy umieć współżyć na metrze kwadratowym w każdych warunkach.
Natomiast zupełnie nie pojmuję jakim cudem można było tego typu
uchwałę sztandarową przygotować tak chaotycznie żeby nie dać jej do
zaopiniowania właśnie pod względem ekonomicznym, który to wzgląd
podważy w sposób zasadniczy wątek merytoryczny. Nie oszukujmy się
tutaj nie o ochronę zdrowia chodzi tylko o rodzaj hasła wyborczego. Ja
sobie wyobrażam teraz tak, poza tym, że pani, że komisja koleżanki
Tomaszewskiej nie potrafiła wyłuszczyć tych 2 zasadniczych wątków to
popełniła dość poważny błąd merytorycznoformalny, ponieważ ja nie
znajduje w tej uchwale prostej klarownej definicji przystanku. I bardzo
bym nie chciał uczestniczyć w awanturach, zarówno z dziećmi, jak i
staruszkami kopcącymi nerwowo papierosa na przystankach. Niezwykle
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proste rozwiązanie, takie jakie pamiętam sprzed lat na ulicach naszego
miasta Gdańska. Otóż proszę Państwa toczą się od lat dyskusje
zarówno, bardzo was przepraszam wszystkich, o psich odchodach, jak i
o paleniu i petach latających po chodnikach i ulicach. Jakżesz to jest
proste rozwiązanie dać zatrudnienie z naszych pieniędzy, mamy na to
pieniądze przecież, części bezrobotnych, choćby puścić ludzi, tak jak to
bywało 30 lat temu w tym mieście, czy 20 jeszcze, z odpowiednimi
wózkami, miotełkami i łopatkami. I po prostu sprzątać. Sprzątać i tak
musimy bez względu na to czy tam leżą resztki papierosów czy
porzucone bilety. I tyle. Ja myślę po prostu tak, szanujmy się nawzajem i
nie wywołujmy teraz w ramach kampanii wyborczej, kolejnej lawiny
kosztowej. Bo rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam, żeby tańsze było
oznakowanie przystanków, postawienie przy każdej wiacie i przystanku
odpowiedniego strażnika miejskiego, któryby to prawo nowe
egzekwował, bo ono nie jest egzekwowalne i bardzo tu dziękuję za głos
pierwszej nie palącej w naszym gronie radnej Gosz, którą bardzo
szanuję za to co między innymi co w tej chwili powiedziała. I na finał
powiem tak, gdyby ta uchwała była mądra a nie sprowadzała się do
syndromu kleszczy na kołach źle zaparkowanych samochodów, to ja
bym też ją poparł w ramach szanowania prawa niepalących do
niepalenia. Bardzo Państwa proszę, żebyście to potraktowali poważnie i
głosowali przeciw tej uchwale, bo ona po prostu jest zła. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo ja bardzo proszę o ciszę, jest tyle
głosów do dyskusji, że za chwilę przerwę, po prostu przerwę zrobimy.
Jest raz, dwa, trzy, sześć głosów. Pan Tomasz Sowiński.

Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Wydawałoby się, że rzecz oczywista, ale można znaleźć dziurę w całym
w każdej sytuacji. Więc ja proszę przyjąć wniosek formalny o zamknięcie
listy mówców.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów jest za zamknięciem listy mówców?

za
przeciw
wstrzymało się
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Zgłoszonych jest, proszę Państwa w tej chwili do głosu, powiem: pan
Ryszard Olszewski, pani Elżbieta Grabarek, pani Meyer, pani
Tomaszewska, pani Małkowska. Zaczynamy od pana Ryszarda
Olszewskiego.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję Panie Przewodniczący.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę o krótkie wypowiedzi bo Proszę Państwa przerwę zrobimy.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dla jasności sprawy informuję, że jestem palaczem, ale biernym, dym mi
raczej nie przeszkadza. Faktycznie, żeby później nie było, że Rada
wprowadza restrykcje, ograniczenia. Jeżeli ta uchwała przejdzie to niech
jest tam dopisek, że to ograniczone palenie Platforma Obywatelska ma
w tym swój udział. Ale do czego ja zmierzam, żeby nie powtarzać się
nawiązuje i bardzo rozsądne głosy były tu podniesione, tylko bym prosił,
żeby ją ulepszyć i poprawić. Nie zwalczymy, nie mamy możliwości
egzekwowania, to chociaż wydzielmy miejsca dla tych którzy palą i tak
będą palić. Niech oni odejdą troszeczkę od ludzi. Kosze, przystanki były
sprzątane, są i będą, na to się nie poradzi w tej chwili. Proszę o większy
umiar i wywarzenie. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Tomaszewska.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Powiem tak proszę Państwa. Obnaża Państwa po prostu to, że zwykły,
zwykła, wydawać by się mogło społecznie akceptowana uchwała z takimi
kontrowersjami się spotyka. Trzeba było po prostu tę inicjatywę przejąć.
No taka moja jest odpowiedz mówiąc krótko, ale również wychodzi jedna
rzecz, że Państwo nie znają przepisów, bo taki zakaz jest egzekwowany
w trybie kodeksu postępowania wykroczeń i do tego nie trzeba
wskazania w jakim trybie uchwale nakaz będzie egzekwowany, to tyle. A
mam nadzieję, że pani radna Małkowska również pod względem
merytorycznym uzasadni jak naprawdę jest na przystankach. Państwo
nie korzystają z przystanków widać z tych głosów, ja jeżdżę
przystankami, jeżdżę tramwajami, jeżdżę autobusami i jest to problem w
momencie kiedy niepalący muszą ustępować palącym , bo ci palą w
każdym miejscu, nawet pod wiatą.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękują bardzo. Proszę o krótkie wypowiedzi. Pani Maria Małkowska.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Znaczy ta uchwała wynikła właśnie na mój wniosek, ponieważ do mnie
zgłosili się jako do radnej, działacze społeczni i taka jest prawda. Ja
zaczęłam jeździć trochę właśnie autobusami celowo i jest taki przykład.
Ten pan właśnie mówi, bo jemu to nie przeszkadza, ale stoi dziecko,
matka z dzieckiem, lekko pada deszcz i palą, 2 panów pali pod
przystankiem czyli pod wiatom. Dlaczego ktoś, czy ja, czy to dziecko ma
wdychać opary i ja muszę wyjść poza wiatę, a ten palący nie wyjdzie. I
proszę Państwa o to tu chodzi. Jeżeli będzie A4 tylko zakaz palenia, to
ta osoba jak ten pan zgłosił, on jest doktorem na Politechnice, on mówi
ja proszę pani wtedy zwrócę uwagę temu panu, żeby wyszedł spod wiaty
i palił obok, a nie pod wiatom. To o to chodzi proszę Państwa i ja
uważam, że my jeździmy samochodem, ale ja ostatnio jeździłam i
rzeczywiście miałam taką sytuację, że 2 panów pali, ja nie znoszę dymu,
ja musiałam wyjść na deszcz, a oni palili pod wiatom. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Pani radna Grabarek.

Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja jako była palaczka, osoba niepaląca obecnie, bardzo zgadzam się z
wypowiedzią mojej poprzedniczki, koleżanki Małkowskiej. Ponieważ ja
czuję się terroryzowana przez palaczy. Tak jest też jeżdżę autobusami i
musze powiedzieć, że rzeczywiście jest terror palaczy. Jeżeli tej uchwały
nie podejmiemy, to osoby nie palące i te które rzuciły palenie będą
terroryzowane, bo taka jest prawda. W tej chwili jeżeli takiego zakazu
nie ma to osoba paląca uznaje prawo do trucia wszystkich w około. To
jest po pierwsze. Po drugie składałam trzy interpelacje, bo rzeczywiście
nasze przystanki wyglądają jak śmietniki i osobiście patrzyłam w jaki
sposób się sprząta. Pan pochyla się nad papierkiem, podejmuje z ziemi
papierek, natomiast pety stanowią naprawdę coś okropnego. Całe
przystanki są obsypane petami, ponieważ nie ma koszy na śmieci i
wyglądają naprawdę ohydnie. I naprawdę proszę Państwa, to oprócz
tego, że osoby nie palące będą trute to jeszcze poprawi estetyzację i
obniżymy koszty sprzątana. To jest bardzo ważne. Dziękuję.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo i Pani Barbara Meyer paląca na koniec.
Radna – BARBARA MEYER
Oczywiście ja jako palaczka, żeby nie było wątpliwości, ale szanuje i
uważam, że rzeczywiście powinien być zakaz palenia pod wiatami itd..
My jesteśmy w tej chwili z tą uchwałą nieprzygotowani, powinniśmy
odczekać, zobaczyć ile nas to biedzie kosztowało, przygotować te
przystanki i wtedy uchwalić. Natomiast, jak my teraz uchwalimy to proszę
Państwa często będzie tak, że przepraszam nie ubliżając nikomu, ten
palący, jak ja to mówię tego najtańszego papierosa, zostanie gdzieś
przyłapany i dostanie olbrzymią karę. No po co, po co my jeszcze
chcemy go dołować. Nauczmy ludzi, że pod wiatami, ale że gdzieś jest
tam jakiś odcineczek gdzie on może usiąść, stanąć kulturalnie i wyrzucić
do kosza. Czy do tego musi być w ogóle uchwała Rady. Gdybyśmy takie
zakazy zrobili na, w środku wiat to ludzie by nie palili i stworzyli im gdzieś
tam w pobliżu możliwość. I nie mówmy, że to jest tak przez całe
społecznie akceptowana uchwała, przestańmy mówić za wszystkich
ludzi. Tak jak mówię palący muszą szanować niepalących, ale niepalący
niech też szanują palących. To tyle. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kończący pan Kasprowicz, ale to 15 sekund.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Ja chciałem Państwu powiedzieć, że palę niestety coraz więcej słuchając
takich dyskusji.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję proszę Państwa. Ja poproszę tylko, czy prezydent coś chce
jeszcze dodać, czy nie? Pan prezydent ma głos. Krótko tylko proszę.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Nieprawdą jest, że ta uchwała nie ma sankcji, ma. Jest to zwykłe,
normalne wykroczenie, które będzie dochłodzone jak każde wykroczenie
porządkowe, przez służby ku temu powołane, policja itd.. Rzeczywiście
prezydent nie wnosił tej uchwały, a zatem nie jest przygotowany do
oceny kosztów jej wprowadzenia, ale nie będą duże.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Dziękuję bardzo. Nie ma już głosów, zamknięta lista, nie udzielam głosu.
Proszę Państwa Radnych była zamknięta lista mówców. Kto z Pań i
Panów Radnych jest za podjęciem druku 1899?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1763/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie wprowadzenia zakazu palenie wyrobów tytoniowych na
przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Radna – DANUTA PUTRYCZ
Chciałam to zgłosić, żeby to wszystko dobrze przygotować, z kosztami
włącznie i z rozeznaniem o którym tu mówiono.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
To nie jest wniosek formalny.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Należało o miesiąc to opóźnić, koniec kropka.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa został jeszcze jeden druk. Został jeszcze druk 1895.
panie Sekretarz Danuta Janczarek. Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
31) Wyrażenia zgody przez Radę Miasta Gdańska na udzielenie
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 1895)
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
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Proszę Państwa chciałam przedstawić Państwu krótko projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody przez Radę miasta Gdańsk na udzielenie
pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
przeprowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta. Jest w porządku
obrad, zgodnie z porządkiem obrad. Proszę Państwa, ten projekt
uchwały jest wynikiem uchwały podjętej, uchwały budżetowej, gdzie
przeznaczyliście Państwo Radni kwotę tę na finansowanie wspólnej
polityki kulturalnej Miasta. Chciałabym przedstawić tylko autopoprawkę
do paragrafu pierwszego, tu się wkradł błąd oczywiście powinno być
„samorządu województwa pomorskiego”. Jest to tylko wyrażenie zgody
przez Radę Miasta Gdańska na zawarcie porozumienia pomiędzy
Prezydentem a Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury opinia pozytywna, Komisja Budżetowa
opinia pozytywna. Ja mam napisane pozytywna. Przepraszam bardzo
jeszcze pan przewodniczący.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Komisji
Budżetowej
Komisja Budżetowa nie opiniowała na dzisiejszym posiedzeniu, dlatego,
że uważała, że powinna poznać treść tego porozumienia.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja może Państwu przeczytam. To jest opinia do druku 1895. Komisja
Budżetowa Rady Miasta Gdańska po wysłuchaniu pana Włodzimierza
Pietrzaka Skarbnika Miasta – 7 głosami pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
Druk 1895, i jest podpis pana
przewodniczącego Kamińskiego.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący
Budżetowej
Te dokumenty tutaj na sesji nie przeczytałem wszystkie.

Komisji

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Rozumiem, dobra. Pan Radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Mam panie Przewodniczący formalny wniosek o odesłanie do Komisji
oczywiście. Z dwóch. To mam raz. Dwa, mam zapytanie do pani
Sekretarz, pani Sekretarz zgłosiła autopoprawkę i mam pytanie prawne
czy autopoprawka może być ustnie zgłoszona czy nie musi mieć formy
prawnej?
94

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest na piśmie.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
To nie wiedziałem.
Po drugie ja dzisiaj zgłosiłem wniosek formalnie jeszcze rano, po to żeby
udostępnić to porozumienie, umowę nie wiem jak, do dnia. Nawet z
panią Sekretarz miałem przyjemność konwersować, niestety się nie
udało. W tej sytuacji proszę o to, aby z tych powodów do Komisji jeszcze
raz.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo wniosek formalny o odesłanie druku
1895 do Komisji. Kto z Pań i Panów jest za odesłaniem druków? Głos
przeciw, bardzo proszę.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Znaczy ja nie tyle mam głoś przeciw, ale chciałbym uzyskać informację
od pani Sekretarz jakie są skutki odesłania tego do komisji. Czy nie ma
problemu, żeby uchwalić to na następnej sesji, czy też są jakieś powody
abyśmy lepiej jednak uchwalili to dzisiaj.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Dlatego stawialiśmy dzisiaj ten projekt uchwały, żeby realizować już
projekt. Po drugie ja powiedziałam dzisiaj panu radnemu w konwersacji,
że przedstawimy projekt porozumienia. Po prostu on nie jest
załącznikiem do projektu uchwały stąd nie znalazł się w materiałach, a
projekt porozumienia oczywiście pan radny otrzyma.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa jest wniosek o odesłanie druku. Głosujemy bo może nie
trzeba będzie dyskutować. Kto z Pań i Panów jest za odesłaniem druku
1895 do Komisji?
za
przeciw
wstrzymało się
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Jest procedowany dalej druk. I głosujemy w takim razie. Nie ma głosów
w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku 1895?
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przeciw
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LI/1764/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 25 maja 2006 roku
W sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Gdańska na
udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa przypominam, nie proszę jeszcze nie opuszczać, bo
jeszcze jest wolne wnioski. I proszę , zapraszam wszystkich na 2
imprezy: obiad, gdzie człowieka żeśmy po prostu wystawili i nie
zrobiliśmy przerwy i nie ma obiadu, ale jest obok w sali herbowej, jest
święto ulicy Malczewskiego, jest wystawa prac plastycznych,
fotograficznych i wręczenie jest nagród. Młodzież czeka, także
zapraszam wszystkich radnych, ale przede wszystkim tego okręgu.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto się zgłasza do oświadczeń? Bardzo proszę pan radny Łęczkowski.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
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Wysoka Rado.
Chciałem po prostu zadać dla prezydium takie swoje osobiste zapytanie.
Ja rozumiem, że wszystkie wyjazdy zagraniczne, bądź delegacje
kierowane, wydelegowanie radnych do wyjazdu jest opiniowane przez
prezydium rady. Bądź po prostu później jest na klubach. Na moim klubie
tego nie ma, wiec ja po prostu chce zadać dla prezydium takie pytanie.
Na jakiej podstawie, czy to robią komisje, czy komisje wyjeżdżają, czy z
tego. Bo są wolne miejsca nie wykorzystywane, a po prostu radni nie są i
nie wiedzą. Chciałbym mieś nawet takie sprawozdanie rady, kto w
ostatnim czasie, przynajmniej w tym roku gdzie wyjeżdżał, jakie komisje i
gdzie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dobrze, przygotujemy. Pani Danuta Putrycz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Przewodniczący, na przyszłość jak jest przerwa to powinna być
przerwa, bo pewne rzeczy są robione w pośpiechu i nie do końca
przedyskutowane. W związku z tym nie róbmy tego co żeśmy zrobili
dzisiaj.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja odpowiem na to bardzo prosto. Może Pani jedyna była przeciwna na
tej sali. Niestety tak mogę przykro powiedzieć. Wszyscy radni
podchodzili i prosili żeby było bez przerwy. To nie była samowolka
Prezydium czy moja. Natomiast rzeczywiście, okej, będzie jedna
uchwała. Ja czuję o co chodzi, ja wiem o co chodzi, jak zostały 3
uchwały wydawało się, że nie warto robić przerwy, żeby za godzinę
wracać na te 3 uchwały. Ale będziemy rzeczywiście bardziej
rygorystycznie podchodzili, przyjmuję tę uwagę. Natomiast mówię, że
wielu radnych tu podchodziło i prosiło żeby bez przerwy robić. Pan
Radny Głogowski.

Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, ja krótko z uwagi na czas nie będę w tej chwili
wywodu, zrobię na następnej sesji dotyczący Prezydium w zakresie
organizacji pracy Rady Miasta Gdańska. Jak moim zdaniem to powinno
wyglądać a jak nie wygląda, z uwagi na, gdy nikogo nie ma przede
wszystkim, że tam na nas czekają, to nie zrobię na dzisiejszej sesji,
zrobię za miesiąc.
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PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy obrady sesji.

Obrady skończono o godzinie 13.30

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu z taśmy magnetofonowej
inspektor BRMG

Karolina Hetmańczyk
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