PROTOKÓŁ NR XLIX/06
z XLIX/06 sesji Rady Miasta Gdańska,
któr a odbyła się w dniu 30 mar ca 2006 r oku
w sali obr ad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały J agiellońskie 1

Początek obrad godz.9.00
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 32 radnych.
NIEOBECNI:
 radna – Chmiel Małgorzata
 radny – Kosakowski Sławomir
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

PUNKT 1
Spr awy Regulaminowe
Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek otworzył i przewodniczył
obradom sesji Rady Miasta Gdańska.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na XLIX sesji Rady Miasta,
witam radnych, witam gości mamy dzisiaj na sali Rektora Akademii Muzycznej
prof. Bogdana Kułakowskiego serdecznie witamy i Pana Dyrektora Henryka
Mocke.
Szanowni Państwo wpłynął wniosek Komisji Kultury o włączenie pod obrady
sesji projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Kapituły „Medalu Św.
Wojciecha” i „Medalu Św. Mściwoja” – to jest druk 1834.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie pod obrady projektu
uchwały w sprawie połączenia – Zespół Kształcenia Podstawowego i

Gimnazjalnego Szkoły Podst. nr 49 z ul. Legionów i Gimnazjum nr 25 przy ul.
Kościuszki 8/B z siedzibą w Gdańsku – to jest druk 1837.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie pod obrady, projektu
uchwały zmieniającej uchwałę 1114 Rady Miasta Gdańska z lutego 2005 w
sprawie rozwiązania – Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
ul. Batorego 26 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład – druk 1838.
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie pod
obrady projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej
Osiedla Młyniska – druk 1839.
Proszę Państwa przed chwilą mieliśmy „konwent” bo również chcemy dzisiaj
procedować apel w sprawie wyborów na Białorusi, jest już drukowany ten apel i
za chwilę Państwo go otrzymacie, kluby się zapoznały z jego treścią, Państwo
go też otrzymają jest to apel popierający działania w celu uzyskania demokracji,
osiągnięcia demokracji na Białorusi.
Wpłynął wniosek Komisji Budżetowej do Prezydenta o wykreślenie z druku
1796 o zmiany w druku 1796 punkt 6 w pod pkt. 6.
Wpłynął wniosek klubu radnych SLD dot. druku 1796 punkt 6 pod pkt.6.
Wpłynęły poprawki Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej do druku 1796.
Jest wniosek Pani radnej Zofii Gosz do druku 1807 pod.4 w pkt.6.
Wpłynęła poprawka Pana Kazimierza Koralewskiego do druku 1833 to jest
pod pkt.8 w pkt. 6.
Są również autopoprawki Prezydenta Miasta Gdańska do druków 1828
pod 1 w pkt. 6 i autopoprawka do druku 1796 to jest pod pkt 6 w pkt.6.
Szanowni Państwo będziemy głosować w takim razie druk 1834 – dot.
uzupełnienia składu „Kapituły”.
Bardzo proszę – Pan radny Głogowski jeszcze.
r adny Eugeniusz Głogowski
Panie Przewodniczący ja mam dwa pytania, ja złożyłem wniosek w sprawie
porządku obrad, ja złożyłem w terminie przewidzianym prawem miejscowym
wniosek o zdjęcie z porządku obrad w dniu dzisiejszym, projektu uchwały w
sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe miasta – druk 1791, złożyłem go w terminie.

Pr zewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
zaraz chwileczkę, wyjaśnimy, dobrze.
Zaraz będziemy głosować a panie przyniosą w między czasie bo takiej
informacji tutaj rzeczywiście w programie nie miałem., zaraz to uzupełnimy tą
uwagę.
Najpierw proszę Państwa będziemy głosować o uzupełnienie składu „Kapituły”
a tu w między czasie Pana radnego wniosek zostanie doniesiony i też będziemy
głosować.
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O wniosek o uzupełnienie składu „Kapituły” – medalu Św. Wojciecha i
Mściwoja to jest druk 1834, kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem
tego druku pod dzisiejsze obrady, proszę o naciśnięcie przycisku podniesieniu
ręki.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem pod dzisiejsze obrady
druku nr 1834 ?
za
 27
przeciw
 0
wstrzymało się  0
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie procedowany jako pod pkt 50 w punkt 6.
Wpłynął wniosek 1837 dot. szkoły podst. nr 49 przy ul. Legionów i gimnazjum
25 przy ul. Kościuszki 8/B to jest jednolity druk, to jest na miejsce
przypuszczam pod pkt 35 będzie po prostu wymiana druków.
Kto z Pan i Panów radnych jest za wprowadzeniem pod dzisiejsze obrady
druku nr 1837?
za
 22
przeciw
 0
wstrzymało się  4
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie procedowany jako 35A bo 35 będzie za chwilę zdjęty.

Wniosek dot. druk nr1838  Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego
26
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem pod dzisiejsze obrady
druku nr 1838 ?
za
 24
przeciw
 2
wstrzymało się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
3

w głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie procedowany jako 35B.
Wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie pod obrady
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Osiedla
Młyniska – druk nr 1839
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem pod dzisiejsze obrady
druku nr 1839 ?
za
 24
przeciw
 0
wstrzymało się  4
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie procedowany jako 51.
Proszę Państwa jeszcze wcześniejsza tutaj uwaga Pana radnego Głogowskiego,
wniosek o zdjęcie z porządku obrad, rzeczywiście zgadza się jest taki wniosek o
zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta
Gdańska tj. druk 1791 to jest pod pkt.10 w pkt.6.
Kto z Pań i Panów radnych jest za zdjęciem?
Uzasadnienie o zdjęcie?
Bardzo proszę może ja dam głos wnioskodawcy.
r adny Eugeniusz Głogowski
Właśnie chciałem się zgłosić, dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja
uważam, że dokument tak fundamentalny dla Rady Miasta Gdańska jak
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Gdańska, który był przygotowywany przez kilka lat, poprawiany
przez kilka lat jak Państwo sobie przypominają, myśmy nie dyskutowali tego
dokumentu wtedy kiedy podejmowaliśmy w tej kadencji najistotniejszą decyzję
mam na myśli prywatyzację GPECu, dobrze by było aby biorąc pod uwagę dla
rozwoju miasta Gdańska można było się nad tym trochę pochylić. Projekt
uchwały wpłynął w terminie 21 po prostu dni ale chciałbym zwrócić uwagę, że
w zasadzie z mojej wiedzy wynika, że obradowały tylko dwie komisje. Nie był
szerzej dyskutowany oczywiście możemy w dniu dzisiejszym po prostu przyjąć.
W moim odczuciu nie ma potrzeby takiego pośpiechu bo jeżeli po prostu czekał
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on kilka lat to może poczekać jeszcze miesiąc. Ja już nie będę mówił o istotnej
lub mniej istotnej sprawie, że jest to gruby, duży dokument z dużą ilością
wykresów specjalistycznych.
Chciałem poinformować, że ja zwróciłem się o opinię do znajomych, którzy w
tej materii w moim odczuciu są większymi ekspertami aby móc wyrobić sobie
po prostu pogląd, chociażby co do pewnych terminów specjalistycznych.
Wydawało mi się, że jak wpłynął projekt do Biura Rady Miasta Gdańska, że on
nie będzie na tej sesji, dopiero po porządku obrad zorientowałem się, że on
będzie przedmiotem obrad tej sesji bo tak to bym poszedł wcześniej na komisję
czy Gospodarki Komunalnej czy Rozwoju Przestrzennego. W tej sytuacji nie
miałem takiej możliwości na mojej komisji merytorycznej nie był dyskutowany
w moim odczuciu jeżeli nie ma pośpiechu a wydaje mi się, że nie ma w
pośpiechu przyjęcie tego dokumentu to wymagało by to aby on miał możliwość
głębszej wymiany poglądów, żeby był przez szerszy skład komisji
problemowych dyskutowany stąd po prostu jest mój wniosek, żeby go w dniu
dzisiejszym nie procedować.
Ale Wysoka Rada w swojej zbiorowej mądrości zadecyduje – dziękuję.
Pr zewodniczący Rady Miasta r adny Bogdan Oleszek
Dziękuję bardzo, jeszcze rozumiem, że głos przeciwny radny Kamiński.
r adny Wiesław Kamiński – Pr zewodniczący Komisji Budżetowej
Chcę powiedzieć tak, zobowiązania do konieczności opracowania dla Rady
Miasta takiego dokumentu jest zobowiązaniem tak naprawdę nie realistycznym i
tak naprawdę pozornym, gdyż miasto Gdańsk nie posiada, żadnych narzędzi do
egzekwowania planu, które tworzy.
W związku z powyższym, naprawdę nie ma znaczenia czy my go tydzień, dwa
czy miesiąc później przyjmiemy czy też nie.
Pr zewodniczący Rady Miasta Gdańska r adny Bogdan Oleszek
Dziękuję, przypomnę Państwu, chodzi o zdjęcie projektu uchwały  druk 1791 z
dzisiejszego porządku obrad.
Bardzo proszę wysłuchamy jeszcze Pana Prezydenta Bielawskiego.
Wiesław Bielawski Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado  rzeczywiście być może nie ma
pośpiechu do uchwalenia tego dokumentu ale też nie ma powodów by kolejny
miesiąc znowuż to leżało i nic w tej kwestii się nie działo, praca nad nim trwała
bardzo długo, połączone komisje dyskutowały nad tym dokumentem, wyrażali
się w tej sprawie eksperci był pan prof. Kamrat i najważniejsze było moim
zdaniem stanowisko wszystkich gestorów sieci, którzy pozytywnie zaopiniowali
ten dokument w moim przekonaniu nie ma już o czym dyskutować.
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Pr zewodniczący Rady Miasta Gdańska r adny Bogdan Oleszek
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów radnych jest za zdjęciem dr uku 1791 z
dzisiejszego porządku obrad?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za
 9
przeciw
 17
wstrzymało się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu n i e p r z y j ę ł a

Ten druk zostaje w dzisiejszym porządku obrad dalej.
Myślę, że go nie będziemy głosować.
Proszę Państwa został nam jeszcze apel, apel się drukuje i zaraz go Państwo
otrzymacie apel ten dot. Białorusi.
Kto z Pań i Panów radnych jest za tym aby procedować dzisiaj, druk na sesji
dzisiaj, druk – apel dot. Białorusi?
za
 29
przeciw
 0
wstrzymał się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie procedowany zaraz po apelu o zwrot dzieł sztuki.
Poproszę teraz Panią Prezydent jakie druki będą jeszcze dzisiaj zdjęte, proszę o
przedstawienie nam.
Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta
Szanowni Państwo chciałam prosić o zdjęcie punktów 30, 35, i 40.
W 30 jest druk 1815 w 35  1819 i w 40 1795.
Pr zewodniczący Rady Miasta  Bogdan Oleszek
Jeszcze raz druku 30 czyli druku 1815 pod punkt 30.
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Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta
Dwa punkty są ustalone z Komisją Edukacji a jeden punkt to dot. spraw
społecznych i też na Komisji było to omawiane.
Pr zewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek
W miejsce proszę Państwa tego druku 1819 wszedł druk 1837.
Proszę Państwa wpłynął jeszcze tutaj taki wniosek o to Panie Prezydencie aby
w komunikatach Pana Prezydenta znalazła się informacja na temat wyników
kontroli NIK w sprawie koncertu organizowanego przez „Gdańską Fundację”.
W komunikatach Pan przedstawi to, grupa radnych taki wniosek złożyła.
Szanowni Państwo kto z Pań i Panów radnych jest za tak proponowanym
porządkiem obrad ? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.

za
 24
przeciw
 0
wstrzymało się 
3
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
PORZĄDEK OBRAD:

1.

Spr awy r egulaminowe
 otwarcie sesji,
 zatwierdzenie porządku obrad

2.

Komunikaty:
 Prezydium i Komisji Rady Miasta
 Prezydenta Miasta

Informacja Prezydenta Miasta Gdańska wynikająca z ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Inter pelacje, zapytania r adnych i odpowiedzi Pr ezydenta Miasta.

5.

Apel w spr awie zwr otu dzieł sztuki dla Konkatedr y Mar iackiej w
Gdańsku. ( dr uk nr 1797)
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Apel w spr awie wybor ów pr ezydenckich pr zepr owadzonych na
Białor usi (dr uk nr 1840)
6.

Uchwały w spr awie :
1)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
2006 rok (dr uk nr 1828)

2)

zatwierdzenia Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Gdańsku z działalności za rok 2005 (dr uk nr 1785)

3)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz
gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (dr uk nr
1784)

4)

szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej w zakresie
zwolnień od podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej przez małych i średnich przedsiębiorców
(dr uk nr 1807)

5)

szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej w zakresie
zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem
nowych miejsc pracy (dr uk nr 1808)

6)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/936/04 z dnia
28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz
cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego (dr uk nr
1796)

7)

ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2006 roku dla
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki oraz wyrażenia woli
udzielenia pożyczki (dr uk nr 1813)

8)

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,
których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(dr uk nr 1833)

9)

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz Gdański w
sprawie odprowadzania wód deszczowych z działek Nr 11/5, 7/21 i
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7/22, położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański i graniczących
bezpośrednio z terenami Gminy Miasta Gdańska, do kanalizacji
deszczowej stanowiącej własność Miasta Gdańska (dr uk nr 1783)
10)

uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańsk” (dr uk nr 1791)

11)

utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej (dr uk nr 1821)

12)

przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej (dr uk nr 1822)

13)

wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta
Gdańska dotyczącej możliwości zaliczenia ulic do kategorii dróg
gminnych (dr uk nr 1820)

14)

odrzucenia
protestów
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Matarnia – Złota Karczma – w
rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku
(dr uk nr 1801)

15)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Łostowickiej i Kartuskiej w mieście Gdańsku (dr uk nr
1806)

16)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon mariny przy
ulicy Szafarnia w mieście Gdańsku (dr uk nr 1804)

17)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo na południe od
ul. Warneńskiej w mieście Gdańsku (dr uk nr 1799)

18)

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Biskupiej
Górki w mieście Gdańsku (dr uk nr 1803)

19)

zmiany uchwały nr XXXIX/1337/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
30 czerwca 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulic
Limbowej, tzw. „Nowej Jabłoniowej” i Potoku Oruńskiego w mieście
Gdańsku (dr uk nr 1802)
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20)

zmieniająca uchwałę Nr XLII/1491/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
29 września 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcom
prawnym Biura Rozwoju Gdańska (dr uk nr 1800)

21)

zmiany Uchwały Nr XLVII/1630/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
stycznia 2006 roku w sprawie nadania nowej nazwy ronda (dr uk nr
1809)

22)

ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej
do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych oraz rozbiórek
budynków mieszkalnych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych  Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2006 rok
(dr uk nr 1810)

23)

udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(dr uk nr 1812)

24)

zmiany uchwały Nr XXIV/722/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27
maja 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości
i udzielania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonym przez osoby
prawne lub fizyczne na terenie Miasta Gdańska (dr uk nr 1786)

25)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1124/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Gdańskiego Ośrodka
Kultury Fizycznej z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244
(dr uk nr 1788)

26)

zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą
w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 (dr uk nr 1789)

27)

likwidacji filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku – Nowym
Porcie przy ul. Ks. Mariana Góreckiego 16, której nazwa brzmi:
Szkoła Podstawowa Specjalna w Gdańsku – Nowym Porcie, ul. Ks.
Mariana Góreckiego 16 – Filia GdańskOrunia, ul.Starogardzka 20
(dr uk nr 1787)

28)

określenia granic obwodów szkolnych (dr uk nr 1811)
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29)

nadania Gimnazjum Nr 32 w Gdańsku ul. Boguckiego 44 w Gdańsku
wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 25 imię „D.G. Fahrenheita” (dr uk nr 1814)

30)

nadania Gimnazjum Nr 34 w Gdańsku ul. Na Zaspę 31 a w Gdańsku
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 imię
„kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego” (dr uk nr 1816)

31)

nadania Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku ul. Emilii Hoene
wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego Nr 6 imię „Zasłużonych Ludzi Morza” (dr uk nr
1817)

32)

nadania Gimnazjum Nr 7 w Gdańsku ul. Hoene wchodzącemu w
skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 imię
„Zasłużonych Ludzi Morza” (dr uk nr 1818)

33)

zmiany siedziby Przedszkola Nr 65 w Gdańsku z dotychczasowej
siedziby przy ul. Sztormowej 9 do budynku przy ul. Pólnicy 26 w
Gdańsku
(dr uk nr 1790)

34)

w sprawie połączenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego, Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Alei 11 i
Gimnazjum nr 25 przy ul. Kościuszki 8b z siedziba w Gdańsku (dr uk
nr 1837)

35)

zmieniająca uchwałę nr XXXV/1114/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
17 lutego 2005 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół
Specjalnych nr 1 w Gdańsku, ul. Batorego 26 oraz likwidacji szkół
wchodzących w jego skład (dr uk nr 1938)

36)

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1357/2002 Rady Miasta Gdańska z
dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Łączności w Gdańsku – Technikum i Szkoły Zasadniczej Zawodowej
na podbudowie szkoły podstawowej w Technikum i Zasadniczą
Szkołę Zawodową na podbudowie gimnazjum oraz powołania
Liceum Profilowanego i włączenia go w skład Zespołu Szkół
Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52,
zmienionej uchwałą Nr XLI/1405/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
sierpnia 2005 r. (dr uk nr 1823)

37)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1187/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
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BudowlanoArchitektonicznych im. prof. Jerzego Stankiewicza w
Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 – dotychczas
istniejącej Szkoły Policealnej Nr 5 w Szkołę Policealną dla młodzieży
na podbudowie programowej szkoły średniej, zmienionej uchwałą Nr
XLI/1424/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. (dr uk nr 1824)
38)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1190/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku przy ul.
Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku – dotychczas istniejącego
Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną dla
młodzieży na podbudowie programowej szkoły średniej, zmienionej
Uchwałą Nr XLI/1407/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia
2005 r. (dr uk nr 1825)

39)

przystąpienia przez Miasto Gdańsk do programu „Edukacja –
program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dr uk nr 1826)

40)

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2006 roku (dr uk nr 1830)

41)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gdańsku na 2006 rok” (dr uk nr 1832)

42)

przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 rok w mieście
Gdańsku (dr uk nr 1831)

43)

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w
tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla
pracowników Izby Wytrzeźwień – jednostki budżetowej Miasta
Gdańska (dr uk nr 1792)

44)

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Iszej kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Zarządu Dróg
i Zieleni – jednostki budżetowej w Gdańsku (dr uk nr 1793)

12

7.
8.

45)

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Iej kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Domu Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4 (dr uk nr 1794)

46)

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych
ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego w Biurze Rozwoju Gdańska.
(dr uk nr 1798)

47)

wyrażenia
woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(dr uk nr 1805)

48)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Utylizacyjny
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dr uk nr 1827)

49)

w sprawie uzupełnienia składu Kapituły „Medalu św. Wojciecha (S.
Adalbertusa) i Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II) (dr uk nr
1834)

50)

w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Osiedle
Młyńska (dr uk 1839)

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obr ad.

Pr zewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
Mamy porządek obrad przyjęty, przechodzimy proszę Państwa do komunikatów
Prezydium Rady Miasta Gdańska.
21 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki”, w zeszłym
roku w budynku Nowego Ratusza dzieci i młodzież wymieniali się książkami a
radni czytali fragmenty książek dzieciom z gdańskich szkół.
W tym roku proponujemy uatrakcyjnić jeszcze „święto książki” w Radzie
Miasta Gdańska i proponujemy zbiórkę książek, które radni przekażą
bibliotekom szkolnym.
Bardzo proszę o przyniesienie książek, które chcą Państwo przekazać gdańskim
dzieciom i młodzieży do Pani Renaty Twarduś pokój 121.
W dniu dzisiejszym otrzymali Państwo druki oświadczeń majątkowych za 2005r
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przypominam o ostatecznym terminie złożenia oświadczeń do 30 kwietnia 2006.
Do Rady Miasta Gdańska wpłynęło pismo „Obywatelskiego Komitetu Pamięci
Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego” – ja Państwu fragment przeczytam:
„ w imieniu Obywatelskiego Komitetu Pamięci Pułkownika Ryszarda
Kuklińskiego” pragnę serdecznie podziękować za materialne wsparcie, które
umożliwiło sfinansowanie nagrobka św. pamięci Pułkownika na warszawskim
cmentarzu powązkowskim.
W imieniu Komitetu Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego podpisał
Andrzej Gerbert.
Przechodzimy teraz do komunikatów komisji.

Punkt 2
Komunikaty
r adny Czesław Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – Komisja Polityki Gospodarczej i
Morskiej, upoważniła mnie abym zarekomendował treść listu jaki został
skierowany przez radnych Miasta Gdańska do Pana Ministra Pollaczka, ten list
podpisało 22 radnych Miasta Gdańska, myślę, że jest to wyraz poparcia dla tej
idei i, że większość radnych z tym listem się utożsamia, myślę, że go nie
będziemy głosować bo sprawa jest tak oczywista, że nie trzeba tu za dużo na ten
temat mówić.
Nie mniej jednak jako radni Miasta Gdańska, uważam, że w sprawach tak
newralgicznych jak drogi dojazdowe do Gdańska, jak ulice przy zwiększonym
ruchu, przy zwiększonej ilości samochodów, które posiadają gdańszczanie, w
ogóle przy zwiększonym zapotrzebowaniu na drogi, które będą dotyczyć portu
gdańskiego, obwodnica nie tylko południowa ale obwodnica dolna, w Dolnym
Mieście Gdańska łącznie z Zieloną Drogą z tunelem stanowi nie odłączny
element rozwiązywania problemów Gdańska na przyszłość, żeby port, stocznie
mogły się rozwijać należycie to ten dolny ring, ten dolny pierścień
komunikacyjny powinien być opracowany, rozwiązany i sam Gdańsk jako
miasto Gdańsk sobie z tym samo nie poradzi. Są to zbyt duże nakłady i uważam,
że list, w którym zaprosiliśmy na taką dyskusję Pana Ministra Pollaczka do
Gdańska, żeby porozmawiać o gdańskich drogach o zagrożeniach jakie
występują w związku z tym dla wyspy chociażby Stogi, proszę zwrócić uwagę,
że most na Wiśle przez który, w ciągu roku przejeżdża 9 200 tys. t towarów
liczy sobie 102 lata to są poważne zagrożenia i tak jak kiedyś radni miasta
Gdańska po każdej zimie badali głębokość torów, zamulenie itd., tak muszą się
troszczyć również o stan dróg na terenie Gdańska i perspektywy Gdańska muszą
być zapewnione.
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W tym liście zwracamy się do Pana ministra, żeby przyjechał łącznie z
prezydentem, łącznie z marszałkiem woj. pomorskiego i pozostałymi
prezydentami aglomeracji gdańskiej, żeby zastanowić się jak udrożnić
Trójmiasto a szczególnie Gdańsk. Jak dotrzeć na wyspę Stogi, rejon Portu
Północnego, gdzie w najbliższym czasie będą zlokalizowane duże inwestycje to
nas radnych powinno nie tylko niepokoić ale powinno nas zobowiązywać,
żebyśmy ten temat podnosili.
Proszę Państwa ja proponuję, żebyśmy zaprosili dyrektorów przedsiębiorstw,
które są zlokalizowane w porcie i na tamtych terenach, żebyśmy rozwiesili
mapę, żeby nam pokazano co będzie budowano i jakie drogi tam należy
zbudować jakie mosty i jakie tunele. Uważam, że taka sesja dała nam by pełny
obraz dla gdańszczan dla radnych miasta Gdańska co tam będzie się działo, bo
ja z tych portowych historii wiem natomiast wielu radnych tego nie wie.
Otóż na miarę piszą, że Siarkopol będzie miał około 4 mil t dodatkowych
ładunków, mówimy o gazie portu – Gazoporcie, Rudoporcie o bazie
kontenerowej i bazie promowej to są ogromne ilości ładunku, które będą
skoncentrowane na wyspie Stogi. Dlatego też naszym obowiązkiem jest jako
radnych jest apelować, wołać, upominać o drogi do Gdańska o drogi do portu
gdańskiego, dlatego też, chciałbym tylko Państwa poinformować ja myślę, że
wszyscy radni ten list otrzymali i ja nie będę go odczytywał.
Ale ja bym apelował do Pana Prezydenta aby opracować program remontu dróg
i modernizacji ulic na lata 2007 – 2015, żebyśmy tak jak w niektórych innych
sprawach mieli jasny problem, żeby pokazać jakie są priorytety, jakie musimy
zrobić, żeby ten Gdańsk nie został zakorkowany. Ja bym o to apelował,
uważam, że naszym obowiązkiem jest przypominanie, wspieranie również
miasta Gdańska i tu nasza współpraca z Prezydentem, samorządem
wojewódzkim powinna się harmonizować i układać prawidłowo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Czy są jeszcze komunikaty komisji ? – nie widzę.
Teraz proszę Pana Prezydenta o przedstawienie swoich komunikatów.

Komunikaty Pr ezydenta Miasta
Paweł Adamowicz – Pr ezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
To będzie dwój głos za chwilę Pani Blacharska wyjaśni szczegóły.
Proszę Państwa jest spór między Prezydentem Miasta Gdańska a delegaturą NIK
w zakresie rozumienia przepisów ustawy o finansach publicznych a więc
kontrolerzy uważają, że została naruszona dyscyplina finansów publicznych, my
uważamy, że nie sprawa jest w odwołaniu i do czasu odwołania tak naprawdę
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jest trochę przedwcześnie na ten temat rozmawiać ale jeżeli jest życzenie
radnych to oczywiście możemy swoje stanowisko przedstawić ale nic ponadto
do czasu aż komisja odwoławcza NIK nie rozstrzygnie tego sporu
interpretacyjnego. Na czym on polega wyjaśni Pani Teresa Blacharska Dyrektor
Wydziału Finansowego.
Ter esa Blachar ska – Dyr ektor Wydziału Finansowego
Proszę Państwa, NIK zarzuca się Panu Prezydentowi, iż naruszył art.122
Ustawy o finansach publicznych podpisując umowę z Fundacją na realizację
efektów świetlnych, ponieważ naruszył plan rzeczowy w dziale kultura.
Proszę Państwa, Państwo wiedzą, że rada nie uchwala planu rzeczowego, rada
uchwala dochody i wydatki w podziale na działy i rozdziały, w niektórych
przypadkach uchwala również wydatki w par. ale dot. to dotacji, wynagrodzeń i
wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
Natomiast rada dała Panu Prezydentowi upoważnienie do przenoszenia środków
w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.
Ale jeszcze wrócę do budżetu , Proszę Państwa po uchwaleniu budżetu Pan
Prezydent swoim zarządzeniem zatwierdza wykonawczy budżet, układ
wykonawczy budżetu czyli cały budżet, który został uchwalony, dochody i
wydatki zostaje ujęty w paragrafach tzn. w tych par., w których rada nie
uchwaliła. Na podstawie układu wykonawczego Pan Prezydent uchwala,
zatwierdza plany finansowe dla niektórych jednostek organizacyjnych bo dla
niektórych robią to, dyrektorzy, kierownicy w ramach swoich upoważnień.
Natomiast dla urzędu Pan Prezydent swoim zarządzeniem zatwierdza plan
finansowy. Nigdzie nie ma mowy o żadnym planie finansowym, naszym
zdaniem w 100% Pan Prezydent nie naruszył ustawy o dyscyplinie finansów
publicznych, ponieważ nie naruszył planu finansowego.
Proszę Państwa plan rzeczowy jest dopiero w zamysłach minister finansów,
który w przyszłości może za 4 bądź 5 lat dopiero taki wymóg wejdzie w życie,
obecnie takiego wymogu nie ma. Dziękuję bardzo.

Mar cin Szpak – Wicepr ezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Chciałbym podziękować Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej i Panu
Czesławowi Nowakowi za wsparcie tej inwestycji, połączenia portu Północnego
z układem dróg ekspresowych i autostradowych w naszym kraju. Ta inwestycja
już od dłuższego czasu zabiegamy o to aby znalazła się ona na liście
indykatywnej do sektorowego programu operacyjnego infrastruktura i
środowiska, ostatnio w ubiegłym tygodniu Prezydent Adamowicz wysłał jeszcze
jedno potwierdzenie do ministra Pollaczka, że miasto Gdańsk uważa, tę
inwestycję za absolutnie priorytetową i uważamy, że ona bezwzględnie powinna
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znaleźć się na liście projektów, które będą dofinansowane z Unii Europejskiej i
wszystko wskazuje na to, że tak to się stanie. Jutro mamy kolejne robocze
spotkanie w Ministerstwie Transportu będziemy pilnować, żeby ta inwestycja
łącznie z innymi inwestycjami, które wiążą się ze skomunikowaniem portu,
trzeba tu wspomnieć również o modernizacji mostu kolejowego, który obsługuje
większość ruchu towarowego z portu Północnego. To również jest potężna
inwestycja i ona również musi znaleźć się na liście do dofinansowania z Unii.
Jeśli można to tutaj prosiłbym aby to wystąpienie uzupełnić również o inne
inwestycje komunikacyjne związane z obsługą portu, myślę, że tutaj pomysł
ściągnięcia pana ministra jest jak najbardziej właściwy.
W tej chwili w opracowaniu jest dokumentacja techniczna, „Port w partnerstwie
z miastem”, przygotowuję szczegółową koncepcję techniczną do końca roku
będzie gotowe też siłami miasta studium wykonalności dla tej inwestycji, tak
aby od przyszłego roku być gotowym do aplikowania.
Oczywiście będziemy zabiegali również o to aby ta inwestycja znalazła się na
liście inwestycji realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, natomiast gdyby się to nie udało musimy być gotowi do
sfinansowania jej we własnym zakresie tzn. sfinansowania wkładu własnego do
projektu unijnego we własnym zakresie ze środków miasta i portu.
Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Prezydent Bielawski
Wiesław Bielawski – Zca Pr ezydenta Miasta Gdańska.

Paweł Adamowicz – Pr ezydent Miasta Gdańska
Jeszcze może jeden komunikat krótki, jak Państwo wiedzą chciałem niniejszym
zaprosić bo być może współ zapraszający Prezydent Sopotu, który jest
organizatorem zapomniał, jutro o godz.13 odbędzie się uroczystość wkopania
tzw. ”Pierwszej łopaty pod budowę” hali widowiskowo – sportowej na granicy
Gdańska i Sopotu będzie obecny minister sportu Pan Lipiec, także wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszam na godz.13. Dziękuję bardzo.
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Otrzymaliście Państwo pisemną informację na temat żądań właścicieli
nieruchomości wynikających z art.36 bądź 37 – ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym. Ta informacja jest pełno tłusta ja tylko przypomnę w
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podstawowych punktach jak wyglądała realizacja roszczeń wynikająca z tych
artykułów:
 po pierwsze w sytuacji kiedy było żądanie właścicieli o odszkodowanie z
tytułu poniesionej rzeczywistej szkody, czyli w sytuacji kiedy np. poprzez
zaplanowanie i w skutek podziału nieruchomości powstaje fragment,
który jest nie do wykorzystania bądź też nie można użytkować
nieruchomości w sposób dotychczasowy, było w tej kwestii złożonych 22
wnioski 12 wniosków rozpatrzono negatywnie, odmownie, 7 spraw jest w
toku, wykupiono 3 nieruchomości na skutek żądań właścicieli i
jednocześnie prowadzimy 3 rozmowy z właścicielami w sprawie zamian
nieruchomości.
 żądanie kiedy, właściciele żądali odszkodowań z tytułu obniżenia
wartości ich zdaniem obniżenia wartości nieruchomości z tytułu
uchwalenia planu w roku 2005, rozpatrywany był jeden wniosek w tego
typu sprawie, który został rozpatrzony odmownie,
 właściciele, którzy żądali zwrotu opłat uiszczonych z tytułu uchwalenia
miejscowego planu w roku 2005 nie składano takich wniosków w sytuacji
kiedy na wniosek właściciela nakładaliśmy opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, takich wniosków
mieliśmy 3, dwie decyzje zostały rozpatrzone pozytywnie, jedna decyzja
została umorzona z tego tytułu właściciele uiścili kwotę do kasy miasta w
wysokości ponad 164 tys. zł. jednocześnie w sytuacji kiedy nastąpiła
transakcja i ta transakcja została nam podana do wiadomości, wydano 161
decyzji niestety 84 postępowania musiały zostać umorzone, 77 decyzji o
charakterze ostatecznym wydano na łączną kwotę 621 668 zł.
To tyle z tytułu informacji, jaką mieliśmy Państwu udzielić. Dziękuję.

r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Jeszcze Pani Dyrektor Blacharska. Bardzo proszę.
Ter esa Blachar ska – Dyr ektor Wydziału Finansowego.
Proszę Państwa, Państwo w ubiegłym roku podjęli uchwałę, wyrazili wolę
wyboru przez Pana Prezydenta, banku do obsługi miasta, ponieważ 10 maja br.
kończy się umowa miedzy miastem a Bankiem Millenium na obsługę bankową
miasta czyli urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych, zostały proszę
Państwa rozpoczęte procedury przetargowe i zakończone i przedstawię Państwu
informację o przebiegu postępowania, bo Państwo z obligowali w swojej
uchwale Pana Prezydenta do przedstawienia tej informacji. W dniu 6 stycznia
br. zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
wszczęciu postępowania na prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta.
Ogłoszenie następnie ukazało się 10 stycznia w Dzienniku Bałtyckim”,
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11 stycznia w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” i w „Gazecie
Wyborczej” w wyniku publikacji ogłoszenia, specyfikację istotnych
warunków zamówienia pobrało 14 podmiotów w tym 10 banków:
Bank Nordea Polska, Bank Przemysłowo – Handlowy, Bank Millenium,
PKO BP, BRE Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO S.A.
Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski i Kredyt Bank oraz 4 podmioty
nie będące bankami chyba przez pomyłkę albo z ciekawości.
Termin składania ofert został ustalony na dzień 2 marca br. Ostatecznie
oferty złożyły tylko 2 banki, Nordea Bank Polska i Bank Millenium.
Miasto szacowały koszty zamówienia na okres 5 lat na poziomie
19 800 tys .zł. Szacunek oparto na obowiązujących obecnie danych kosztach,
tabel i opłat, prowizji z kilku banków, wyliczono średnią z tych opłat i w ten
sposób zostały ustalone koszty. Natomiast banki, które składały swoją ofertę
przedstawiły wartość szacunkową następującą:
Nordea Bank 6mil 290 tys.073 zł, natomiast bank Millenium mil 262 342 zł
jest to na okres obowiązywania 5 letniej umowy, co te kwoty oznaczają,
oznacza to , że bank Millenium zaproponował opłaty za wszystkie czynności
Urzędu Miejskiego jak i jednostek organizacyjnych, czyli dokonywanie
przelewów, prowadzenie rachunku na poziomie 0, natomiast opłaty dot.
kredytu i lokat bankowych ukształtowały się na poziomie współczynników,
które były brane do ustalenia cen oferty na poziomie 0,7 co to oznacza, ze
lokaty w tej ofercie mamy trochę gorsze czyli bank proponuje nam jak by
słabsze dochody z tytułu zachowania pieniędzy na rachunku bankowym,
czyli jeżeli zostawimy pieniądze na rachunku bankowym o godz. 16 nie
ulokujemy w innym banku to mamy obecnie gorsze dochody.
Natomiast kredyt w rachunku bieżącym, który wynosi limit 50 mil zł., mamy
bardzo korzystny, poniżej WIBORu, także zaciągając kredyt w innym banku
nawet inwestując przejściowo inwestycje opłaca nam się zaciągnąć lepiej
kredyt w rachunku bieżącym do dnia 31 grudnia a w ostatniej chwili
zaciągnąć w innym banku bo na pewno takich warunków nie otrzymamy
może konkurencyjny będzie EPI. Obecnie czyli została już zatwierdzona ta
oferta wszystkie terminy odwoławcze, już utraciły swoją moc obowiązującą,
obecnie trwają prace nad ustaleniem ostatecznego kształtu umowy.
Umowę musimy zawrzeć do 10 maja. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa ja bardzo proszę o krótko bo nie ma
dyskusji ale 2 osoby się zgłaszają.
r adny Eugeniusz Głogowski
Panie Przewodniczący ja mam prośbę do Pani Dyrektor , aby tą informację
pisemnie co najmniej była dla Komisji Budżetowej przygotowana ja będę z
reszto wnioskował do Pana Przewodniczącego Kamińskiego aby było to
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porządkiem obrad najbliższej komisji ale na pewno taka informacja, żeby
pisemna z takimi wnioskami jakie to są konsekwencje finansowe i
możliwości w zakresie kreowania przychodów dla miasta żeby była
dostarczona. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo i Pani radna Elżbieta Grabarek.
r adna Elżbieta Gr abar ek
Ja chciałam tylko do Pana Prezydenta Adamowicza zadać pytanie dostaliśmy
zaproszenie na piątek do Sopotu na rozumiem wbicie łopaty pod budowę hali
ale proszę o doprecyzowanie czy tylko Sopot bierze udział w tych
przetargach, tak bo z tego co słyszę cały referat w Sopocie i jest cała grupa
urzędników, która zajmuje się przygotowaniem budowy hali natomiast my
tylko współ finansujemy to przedsięwzięcie bo rozumiem, że nie doszło do
przekształcenia gruntów tak? Czyli praktycznie no może nazwijmy rzecz po
imieniu wspieramy Sopot przy budowie hali. Bo na dzień dzisiejszy
rozumiem budynek stanie wyłącznie na terytorium Sopotu bo nie doszło do
przewłaszczenia gruntów tak? Panie Prezydencie.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Zaraz odpowiemy ale jest jeszcze 3 zgłaszający się Pan Macie Lisicki
i wtedy będą odpowiedzi.
r adny Maciej Lisicki
Ja myślę, Pani radna Grabarek, że Pani na tą uroczystość nie musi
przychodzić, przymusu naprawdę nie ma.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie padło pytanie, słyszał Pan, Panie
Prezydencie a tak już słyszał już bardzo proszę.
Paweł Adamowicz – Pr ezydent Miasta Gdańska
Panią radną Grabarek słyszę zawsze gdziekolwiek jestem na terenie Rady
Miasta Gdańska. Pani radna tak jak kiedyś w sprawie Słowackiego i w
sprawie hali widowiskowo – sportowej, Pani nie śledzi biegu wypadków i
uchwał, które RMG podejmuje a prezydent je wykonuje więc przypominam
Pani radnej, że zgodnie z postanowieniami naszymi wspólnymi inwestycje
hali widowiskowo – sportowej prowadzi w imieniu miasta Gdańsk, miasto
Sopot oparte jest to na porozumieniu komunalnym i jest to prawnie
dopuszczalne co więcej jest to przykład dobro sąsiedzkich stosunków
współpracy a nie partykularyzmu, separatyzmu jak to w przypadku innych
sąsiednich gmin w stosunku do Gdańska, niestety często wygląda.
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Porozumienie komunalne wzięło się z tego powodu, że ustawodawca i rząd
co chwilę zmieniał zdanie i ostatecznie musieliśmy zrezygnować z formy
spółki prawa handlowego jako inwestora tej, że hali widowiskowo –
sportowej a musieliśmy się zdecydować na inwestycję prowadzoną wprost,
bezpośrednio przez jedną z gmin inwestujących. Oczywiście Gdańsk mógł to
prowadzić w imieniu też Sopotu ale myśmy uznali, że po pierwsze Gdańsk
jako lider pozyskiwania środków unijnych w woj. pomorskim ma
dostateczną dużą ilość pracy i nie jesteśmy w stanie przy obecnym składzie i
ilości pracowników wydziału projektów rozwojowych i inwestora
zastępczego więcej takich projektów prowadzić a po drugie, na tym polega
klasa postępowania, że się jest największym miastem w województwie ale na
honorze i prestiżu miasta Gdańska nigdy nie ucierpimy, kiedy przekażemy
trud prowadzenia tej inwestycji mniejszemu od siebie10 razy miastu Sopot.
Czyli nie polega pomysł na budowanie prestiżu miasta na zasadzie
przyciągania wszystkiego do siebie, pod siebie tylko sztuka w XXI wieku
zarządzaniem miastem polega na współpracy a nie konkurowaniu. Na pracy
zespołowej niż na partykularyzmie, a więc proszę się nie przejmować
gdańszczanie doskonale wiedzą, że jest to inwestycja wspólna z miastem
Sopot i niech się Pani nie przejmuje, sława Prezydenta Karnowskiego będzie
w tej mierze tak samo tak duża jak Prezydenta Adamowicza ale nie wiem
czy Pani z tego będzie się cieszyć. Dziękuję bardzo
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Już bardzo proszę. Krótkie pytanie.
r adna Elżbieta Gr abar ek
Panie Prezydencie zgadzam się naprawdę z końcową częścią Pana
wypowiedzi i jeszcze raz apeluję do Pana i Pana Lisieckiego, bez wycieczek
osobistych. Tą część wypowiedzi ja przyjmuję z szacunkiem i oczekuję tego
tylko o wyjaśnienia natomiast tak się mają fakty i bardzo bym sobie życzyła,
żeby więcej osobistych wycieczek nie było do mojej osoby.
Natomiast odnośnie ul. Słowackiego to, to co mówiłam we wtorek, niestety
kasandrycznie to wypowiedziałam bo wczoraj był tragiczny wypadek na
Słowackiego i nie miały karetki jak dotrzeć i jeszcze raz apeluję o to by ta
ulica została w końcu zmodernizowana bo sytuacja jest dramatyczna i jest
korek i nie mówmy , że coś w materii zostało zrobione.
I naprawdę mieszkańcy tej części Wrzeszcza bardzo mają trudną sytuację a
my ciągle udajemy, że się nic nie dzieje. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Jeszcze Pan radny Klimczyk i proszę o krótkie, bo w tej części nie
przewidywaliśmy dyskusji, rozumiem, że to jest pytanie. Bardzo proszę.
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r adny Ryszar d Klimczyk
Ja tylko krótką uwagę do Pana Prezydenta, jeszcze a propos hali, naprawdę w
sytuacji w której hala – widowiskowo – sportowa będzie w całości w
Sopocie, bo tak to dzisiaj wygląda i tak to trzeba przypominać nieustannie,
wbrew ustaleniom, wbrew wielu obietnicom to ja mam tylko taką uwagę, że
ten blask chwały, który ma spłynąć z powodu budowy tej hali, no spłynie w ć
w przyszłości całości na Pana Prezydenta Karnowskiego, któremu życzymy
oczywiście dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Natomiast może nie koniecznie za gdańskie pieniądze. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Bardzo dziękuję, jeszcze tylko Pan Prezydent Marcin Szpak.
Mar cin Szpak – Zastępca Pr ezydenta Miasta
Panie Przewodniczący , Wysoka Rado, hala widowiskowo – sportowa nie
będzie tylko w Sopocie, będzie na granicy, dokładnie miasta Gdańska i
Sopotu. Granica miast będzie przebiegała dokładnie przez środek boiska do
koszykówki, w tej chwili miasto Gdańsk jest w 50% współ właścicielem tej
działki więc w 50% jesteśmy również współwłaścicielem obiektu, który
powstanie, w 50% współ finansujemy ten obiekt. Natomiast po za kończeniu
prac budowlanych, będzie do końca doprowadzona procedura zmiany granic.
Rada Miasta Sopotu podjęła już stosowną uchwałę, upoważniającą do
zmiany granic, więc zapewniam Wysoką Radę, że granica będzie dokładnie
w środku tej działki i obiektu. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Wyczerpaliśmy proszę Państwa już ten punkt, przechodzimy już do
oświadczeń klubowych. Bardzo proszę jeśli są oświadczenia klubowe – nie
widzę.

Punkt 3
Oświadczenia Klubów Radnych
Przedstawiciele Klubów nie złożyli oświadczeń.
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Punkt 4
Inter pelacje i zapytania radnych i
odpowiedzi Pr ezydenta Miasta.

r adny Ryszar d Olszewski
NR 47 inter pelacja dot. komunikacji na Wyspie Sobieszewskiej.
Może bym nie dotykał jej dzisiaj bo praktycznie co sesję muszę podnosić
problem albo nie ma odpowiedzi na czas albo ona w ogóle wymija się z
problemem i tematem poruszanym ale nawiązuję do tego bo Pan jest
świadkiem, Panie Przewodniczący, że na pańskie ręce mieszkańcy Wyspy
Sobieszewskiej złożyli skargę na radnych, że nic nie robią w kierunku
rozwiązania tego problemu komunikacji na Wyspie Sobieszewskiej. Co się
okazuje z interpelacji na 3 punkty otrzymałem praktycznie jedną prawidłową
odpowiedź, pozostałe albo ktoś ucieka i nie chce rzetelnie odpowiedzieć a w
trzeciej odpowiedzi jest podana kwota, że proponują linię ekspresową za 1,5
mil zł. w porządku ale ci mieszkańcy w tym piśmie nie chcą nakładów tylko
chcą uporządkować na razie tą komunikację w kwocie, którą rada
przeznaczyła. To jest linia autobusu 186 ale i nie tylko są poruszane i radni
co roku spotykają się podejmują pewne decyzje robocze, żeby rozwiązywać
te problemy i co się okazuje ? Po takich spotkaniach notatka czy problemy
nigdzie nie są przenoszone i nie są realizowane. I co najgorsze jest Prezydent
odwołuje się do stanu faktycznego poprzedniego roku a jeżeli z roku na rok
nic się nie robi to status qvo jest z rok na rok takie same.
Więc mam pytanie Panie Prezydencie albo pochylamy się nad problemem
albo bawimy się w korespondencję, radni piszą a Prezydent też odpowiada
tylko my nie rozwiązujemy problemu. I chciałbym się spytać czy Pan
Prezydent jest w stanie chociaż chwilę porozmawiać czy odkładamy ten
punkt? Bo dopiero dzisiaj odebrałem tą interpelację i się nie godzę z taką
formą odpowiedzi na zapytanie radnych.
My nie piszemy po to, żeby pisać tylko po to, żeby rozwiązać problem. Nam
się zarzuca, że nic nie robimy a okazuje się, że Prezydent nie wywiązuje się
ze swoich powinności.
Szczepan Lewna – Zastępca Pr ezydenta Gdańska
To straszne Panie Radny, że Prezydent jest tak negatywnie nastawiony do
swoich obowiązków i niniejszym deklaruję natychmiastową poprawę.
Zapraszam Pana na tą rozmowę, ja przypominam sobie, że w ubiegłym
tygodniu rozmawialiśmy, odbyliśmy spotkanie rozmawialiśmy na tematy o
których rozmawiać Pan przyszedł i umówił się na tą rozmowę, jeśli
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potrzebna jest dalsza rozmowa czy poruszenie większej ilości tematów,
bardzo proszę już jestem gotowy to zrobić. Proszę tylko żebyśmy podeszli
tutaj do kalendarza i ustalili sobie termin.
Natomiast, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską to sytuacja, rzeczywiście się
tam skomplikowała, sytuacja transportowa, rzeczywiście się tam
skomplikowała ale z przyczyn zupełnie nie zależnych od miasta Gdańska,
powiedzmy ogólnie tam na skutek wadliwych, tego, że most się krótko
mówiąc zawala i koniecznym było ograniczenie ruchu na tym moście i
jednocześnie właściciel tego mostu wykazał przesadną moim przynajmniej
zdaniem zapobiegliwość i ostrożność i zamknął cały most definitywnie
nawet dla pieszych. Tam rzeczywiście pojawiły się zawirowania,
zawirowania są rozwiązywane między innymi dzięki mojej interwencji albo
wręcz zanegowaniu decyzji właściciela o podniesieniu i przekazaniu innych
poleceń ZDiZ. Także rozwiązujemy ten problem to nie jest tak, że problem
nie jest rozwiązywany natomiast prawdą jest, że uruchamiając dodatkową
komunikację musimy liczyć koszty i na to nie ma rady i będziemy liczyć je
również w przyszłości, tym niemniej w ramach tych generalnych zasad i
ograniczeń bardzo proszę możemy w każdej chwili rozmawiać o
rozwiązaniach.
r adny Ryszar d Olszewski
Dziękuję Panie Prezydencie taka forma jest też bardzo dobra, postaram się z
Panem ten kalendarz spotkania ustalić ale nie zgadzam się do końcówki
Pańskiej wypowiedzi są dwie transze podchodzenia Panie Prezydencie,
przeznaczyliśmy pewną kwotę na wozokilometry, przewóz stały. Nam jako
radnym na tych spotkaniach jak i mieszkańcom chodzi o to aby się zmieścić
w tej kwocie a uporządkować komunikację, usprawnić a dodatkowe wydatki
zastanowimy się, dodatkowo, jeżeli mówimy o bieżącym funkcjonowaniu to
Pan odpowiada na zadane pytanie. że my się koncentrujemy czy Pan
właściwie jako Prezydent tylko na sezonie letnim żeby zwiększyć ten
transport ale, żeby poprawić byt codzienny ludzi nie ma odpowiedzi żadnej
ale przyjmuję i porozmawiam z Panem w innym gronie. Źle, jest, że jest to
przerzucone na dyrektora zarządu transportu miejskiego bo jego stanowiska
też nie ma w tej odpowiedzi. Dziękuję Panie Przewodniczący.

Punkt 5
Apele
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję, więcej nie widzę zapytań. Przechodzimy do następnego punktu,
proszę Państwa do apelu w sprawie zwrotu sztuki dla Katedry Mariackiej w
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Gdańsku tj. dr uk – 1797, poproszę aby w imieniu wnioskodawców zabrał
głos Pan radny Czesław Nowak.
r adny Czesław Nowak
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam zaszczyt przedstawić w imieniu
grupy radnych apel Rady Miasta Gdańska w sprawie zwrotu dzieł sztuki do
Katedry Mariackiej w Gdańsku.
Chciałbym proszę Państwa powiedzieć, że starania o zwrot dzieł sztuki
zaczęły się po 89 roku, kiedy zmienił się ustrój. Jako poseł pamiętam, że w
1992 roku jako posłowie podpisywaliśmy taką petycję w sprawie zwrotu tych
dzieł nie tylko dla Gdańska ale również dla kościoła w Pruszczu Gdańskim.
Muzeum Narodowe w Warszawie czuje się właścicielem dzieł sztuki
sakralnej zabranych z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Otóż proszę
Państwa, proszę sobie wyobrazić historię odwrotną, nie chcę już mówić, że
jest 61 lat po wojnie, że Gdańsk leży w granicach Polski, jesteśmy krajem nie
podległym, jesteśmy w Unii Europejskiej w NATO jesteśmy normalnym
krajem ale z drugiej strony zawłaszczenie przez Muzeum Narodowe Sztuki
Sakralnej, ołtarzy z Kościoła Mariackiego jest czymś nie pojętnym, otóż
dzisiejsza Gazeta Wyborcza mówi o czymś takim, ze o to znaleziono
fragmenty jednego z kościołów koło Szczecina na Łotwie i te obiekty
sakralne te fragmenty ołtarza zidentyfikowano, że one są ze Szczecina.
I proszę sobie wyobrazić Łotwa zwraca te obrazy dla Szczecina a Muzeum
Narodowe w Warszawie, które czuje się właścicielem gdańskich zabytków
nie chce w ogóle o tym rozmawiać w związku z tym jako radni miasta
Gdańska, którzy jesteśmy również odpowiedzialni za ochronę, za ochronę
dóbr kultury za zabytki w tym również kościelne jesteśmy moralnie
odpowiedzialni, żeby się upomnieć również o to co jest dziedzictwem
Gdańska i te apel, który Państwo macie dot. właśnie apelu do Ministra
Kultury, bo już do dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie apelować
się nie da. Apelujemy tu do parlamentarzysty do wszystkich do Prezydenta,
żeby w końcu wymusić na dyrektorze Muzeum Narodowego w Warszawie
zwrot tego co jest gdańskie co należy do dziedzictwa gdańskiego do
dziedzictwa tej Konkatedry. W związku z tym uważam, że wszyscy radni
miasta Gdańska powinni głosować za tym apelem jednogłośnie jest to jak
gdyby wyraz poparcia dla starań księdza infułata proboszcza Konkatedry
Mariackiej w jego staraniach wieloletnich.
Proszę Państwa jeszcze jedno tylko zdanie, gdyby jakikolwiek zabytek z
Warszawy znalazł się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, czy wyobrażacie
sobie Państwo jaka wielka byłaby awantura, że Gdańsk przetrzymuje zabytki
warszawskie, przecież to jest nie pojęte i dlatego tutaj apelujemy również do
prasy, żeby nagłośnić i upomnieć się w imieniu społeczności gdańskiej o
zwrot tego co jest gdańskie co jest dziedzictwem Gdańska i proszę Was
jeszcze, żebyśmy pokazali jak w niektórych sprawach możemy wnieść się
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ponad podziałem politycznym tak w tym przypadku powinniśmy głosować
jak jeden mąż jak jeden radny za tym, żeby ten apel poprzeć. Ten apel będzie
przedstawiony dla Ministra Kultury przez gdańskiego marszałka senatu,
wicemarszałka senatu mam takie obietnice, żeby z tym poszli do ministra
Ujazdowskiego. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Proszę Państwa Komisja Kultury nie opiniowała, natomiast
poparcie w sprawie udzielił Pan Prezydent, który popiera starania księdza
infułata o odzyskanie.
Pan Przewodniczący Sowiński.
r adny Tomasz Sowiński – Pr zewodniczący Komisji Edukacji
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jestem akurat jednym z tych radnych,
którzy najbardziej po plecach dostali za to, że próbowali coś zrobić dla
gdańskich zabytków dla ich zwrotu i prawda jest oczywiście taka, że pewna
doktryna muzealna z lat 50 tak to trzeba by było określić mówiła o tym, że
wszystko co stare, zabytkowe powinno być najlepiej w muzeach. Najchętniej
jeszcze by w tej chwili wyjęli z kościołów zabytkowych różne ołtarze i różne
obrazy, które mają walory zabytkowe. Trzeba jednak powiedzieć, wyraźnie,
że większość ekspozycji sztuki średniowiecznej w Muzeum Narodowym w
Warszawie to są zabytki pomorskie na czele z ołtarzem z Pruszcza
Gdańskiego, biedne Muzeum Narodowe twierdzi, że jest w stanie zrobić
kopię tego ołtarza i dać go kościołowi, zwrócić. Natomiast w żadnym
wypadku nie zwróci oryginału, podobna sytuacja jest z Memlingiem.
Państwo mogli śledzić jak wiele krzyków było na temat, żeby nie dotykać
Memllinga, że on nawet o 2 cm nie może się ruszyć z miejsca, które jest w
Muzeum Narodowym, że to oczywiście by zaszkodziło mu jak sprawa tylko
lekko przycichła bo marszałek niestety nie podjął sprawy wtedy kiedy
muzeum przeszło w jego gestię, Memlling nagle wyjechał do USA na
miesiące i to mu nie szkodziło natomiast przejście do Bazyliki Mariackiej
przygotowanej do tego aby go eksponować, szkodziło by mu.
Teraz już głośno się mówi o tym, ze ma być w Zielonej Bramie to dobrze to
znowu wyjdzie z Muzeum Narodowego ale oczywiście jedno miejsce jest dla
niego zakazane wg. muzealników czyli miejsce w którym przez pół tysiąca
lat wisiał. Tu proszę Państwa jest wiele takich spraw, ja apelował bym także
aby ten apel jako taki symbol zwrotu traktować jako symbol zwrotu naszych,
najdroższych często najcenniejszych zabytków, gdańskich zabytków nie
tylko do Bazyliki Mariackiej ale także do innych kościołów Gdańska i
Pomorza i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że przecież kościół jest otwarty
na to aby było porozumienie, nawet na piśmie przygotowane między czy to
Bazyliką, infułat już takie porozumienie podpisał czy to nawet większą
ilością kościołów aby Muzeum Narodowe miało możliwość wejścia dbania,
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przyglądania się tym zabytkom nawet tym zabytkom, które nie pochodzą
jakby czy nie przeszły przez jego mury. Proszę Państwa naprawdę dam
ostatni przykład, skrzydła ołtarzy, które jednak pod moją presją zostały
zwrócone do Bazyliki Mariackiej. Skrzydła ołtarzy, które wróciły do
Bazyliki Mariackiej kilka lat temu w ciągu pierwszego weekendu zobaczyło
więcej osób, 2 razy więcej osób niż przez pół roku w Muzeum Narodowym
to jest pewien symbol. Ja Państwu mogę powiedzieć, że będąc przy
organizacji wielu wizyt międzynarodowych, koronowanych głów,
prezydentów państw, oni sami i ich urzędnicy wycinali odwiedzenie Bazyliki
Mariackiej, dlatego, że tam jest kopia Memllinga a wielu z nich pytało się o
Memllinga stwierdzali natomiast, że Muzeum Narodowe jest w takim
miejscu, że jest to absolutnie nie możliwe. Ja się skupiam na tym dziele bo
ono jest największe i to chyba nie ulega tutaj wątpliwości.
Ja przypomnę jeszcze jedną rzecz proszę Państwa jeśli nawet co budzi wielką
wątpliwość i nie jest uzasadnione i udokumentowane, uznać, że kościół w
okresie na dniach przed końcem wojny przekazał Memllinga do Stadt
muzeum Gdańsk tak naprawdę przekazał to do muzeum Gdańska a więc jeśli
mówić o własności Memllinga to musimy mówić o własności Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska a nie Muzeum Narodowego a więc jest to
kolejna rzecz, Memlling jest własnością oczywiście całego narodu bo jest na
tyle wielkim dziełem, ze tak trzeba powiedzieć ale to prawo pierwotnej
własności mają mieszkańcy Gdańska, mają obywatele Gdańska i miasto
Gdańsk i tak samo prawo do własności wielu innych zabytków.
Proszę Państwa jak możemy domagać się zwrotu zabytków z zagranicy,
które w wielu wypadkach jeszcze są odkrywane w Niemczech i w innych
krajach na różnych aukcjach, które są w różnych muzeach. Na piśmie
otrzymaliśmy niejednokrotne stwierdzenie z tych muzeów, że dlaczego od
nas wymagacie jeśli polskie muzea wam nie zwracają, ten apel czas
najwyższy, aby ktoś podniósł i uznał, że jest to dobro narodowe ale
pierwszeństwo do tego dobra w opiece w tytule własności nie tyle nawet
Bazylika Mariacka ile właśnie mieszkańcy Gdańska mają. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję, ja przypomnę, Państwu radnym, że Rada Miasta Gdańska
organizowała ja osobiście organizowałem takie spotkanie dot. zwrotu tych
dzieł, odbyły już się tutaj spotkania, zarówno w Ratuszu jak i w mieście.
Niektóre miały nawet posmak sensacji, gdzie Państwo pamiętają, że to było
ostrzeganie przed tym, że wkraczamy w sprawy międzynarodowe, ponieważ
zwrot tych dzieł dot. nie tylko naszych z naszych muzeów narodowych ale
również z różnych kierunków świata gdzie powinno się włączyć
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja Państwu tylko przypomnę, że tą
sprawą również zainteresowana jest prokuratura, która chce pomóc sprawie.
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Często jest tak, że te dzieła sztuki, które leżą nawet w naszych muzeach np.
Narodowym są w piwnicach i nigdy nie wyszły poza mury piwnic i nikt nie
zobaczy, u nas by stanowiły natomiast nie lada gratkę. Także naprawdę
warto i to co powiedział pan Przewodniczący Sowiński, niech to będzie
symboliczne rozpoczęcie starań o to, żebyśmy o wszystkie dzieła zaczęli
zabiegać i żeby one wróciły do naszego miasta, byłyby niewątpliwie dużą
atrakcją i podniosły by atrakcyjność naszego miasta – turystyczną.
Więcej głosów nie ma , przystąpimy proszę Państwa do głosowania,
przypomnę dr uk nr 1797.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymał się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Apel został podjęty. (Apel stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Proszę Państwa bardzo proszę teraz w imieniu wnioskodawców dr uku 1840
w sprawie wyborów prezydenckich przeprowadzonych na Białorusi poproszę
Przewodniczącego Klubu Pana Maćka Lisickiego, ale Kluby wszystkie
podpisały to jest w imieniu wszystkich Klubów.
Mamy tutaj jeszcze flagę Białorusi, tu jeszcze przypomnę bo powiedzieli
młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, którzy wspierają akcję,
przyszli też.
r adny Maciej Lisicki
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam proszą Państwa zaszczyt
zaprezentować apel Rady Miasta Gdańska w sprawie wyborów
prezydenckich na Białorusi, wnioskodawcą są radni wszystkie kluby, jest to
jak gdyby jednogłośny apel wszystkich środowisk Rady Miasta Gdańska i
można powiedzieć mieszkańców Gdańska.
Ja chciałbym tylko powiedzieć Państwu, że ten apel skupia się przede
wszystkim na przyszłości. Jest zainspirowany i jego konspiracja wyszła ze
środowisk Białorusinów mieszkających w Gdańsku to na ich prośbę ten apel
przyjmujemy. Chciałbym Państwu, że ten apel skupia się przede wszystkim
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na przyszłości jest zainspirowany i jego inspiracja wyszła ze środowisk
Białorusinów mieszkających w Gdańsku. To na ich prośbę ten apel
przyjmujemy. Chciałbym Państwu przypomnieć jeśli nie wszyscy wiedzą, że
miasto Gdańsk już od wielu lat wspiera działania społeczeństwa Batyckiego
na Białorusi m. inn. jesteśmy uczestnikami takiego programu „Pomost”
nawet, niektórzy nasi radni mieli okazję spotkać stażystów z Białorusi,
którzy z organizacji pozarządowych, ze środowisk nie zależnych, którzy
uczestniczyli i w pracach Komisji Rady Miasta i w pracach Urzędu
Miejskiego w Gdańsku oraz Biura Rady Miasta Gdańska.
Chciałbym przypomnieć, o tych relacji Pana Prezydenta iż w tym roku
również zapłaciliśmy na jeden miesiąc „Podziemne, nie zależne liceum
białoruskie z Mińska” ta młodzież ma ofertę przyjazdu na jeden miesiąc na
koszt miasta aby kontynuować swoją naukę zakazanym de facto na Białorusi
języku białoruskim, także miasto Gdańsk wiele już na tym polu czyni.
Myślę, że jeżeli będą inne możliwości i inne konieczności pomocy
środowiskom nie zależnym na Białorusi, mamy w tej chwili być może
problem wyrzucanych z uczelni studentów, prawdo podobnie trzeba będzie
tutaj interweniować być może w naszych uczelniach na terenie Trójmiasta
aby część tej młodzieży przyjęła na kontynuację nauki.
Te apel jest skierowany przede wszystkim do przyszłości z nadzieją, że
wkrótce tym naszym sąsiednim bratnim kraju zapanuje demokracja.
Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów do dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1840?
za
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przeciw
 0
wstrzymał się  0
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
(Apel stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)
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Punkt 6
Uchwały w sprawie
1)

zmiany uchwały w spr awie uchwalenia budżetu miasta Gdańska
na 2006 r ok (dr uk nr 1828)
Ter esa Blachar ska – Dyr ektor Wydziału Finansowego UM.
Proszę Państwa przedstawię Państwu projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie z autopoprawką pierwszą, pojawiła się również autopoprawka
druga której Państwu nie dostarczyliśmy związana jest ona z
zawiadomieniem w dniu wczorajszym przez Wojewodę Pomorskiego o
zwiększeniu dla nas dochodów o kwotę tylko 5 900 zł. ale musimy to po
prostu ująć w budżecie aby w sprawozdaniu za I kwartał dane były zgodne z
danymi Wojewody.
Proszę Państwa główne źródła zwiększenia dochodów to są środki z
rachunku środków nie wygasających w wysokości 3 miliony 364 tys. zł.,
związane z realizacją projektu Gdańsk europejska metropolia on line oraz
środków nie wygasających związanych z realizacją projektu, Gdańskiego
projektu komunikacji miejskiej kwota 2 miliony 543 tys. zł., ponieważ
upłynęły terminy realizacji z tego rachunku środków wprowadzane są do
budżetu. Natomiast drobne kwoty związane z realizacją programu Sokrates
kwota 6 tys. zł.. Natomiast w autopoprawce proszę Państwa wprowadzamy
kwotę 6 milionów zł., związaną z finansową zamianą czyli odpłatą zamianą
nieruchomości miedzy Marszałkiem Woj. Pomorskiego a Gminą Miasta
Gdańska. Po stronie dochodów kwota 6 mil. zł. to jest ze sprzedaży
nieruchomości przy ul. Augustyńskiego 2 ze strony miasta, natomiast po
stronie wydatkowej kwota 6 mil. zł., jest to na zakup nieruchomości przy ul.
Dyrekcyjnej 5 oraz Nowe Ogrody 7, czyli jak z tego wynika jest to zamiana
bez dopłaty. Natomiast dostaliśmy zawiadomienie, że subwencja oświatowa
została dla miasta Gdańska zmniejszona o kwotę 3 498 tys. zł., powinno to
się wiązać ze zmniejszeniem wydatków na edukację, jednak po analizie
wykonania dochodów z podatku Pit, stwierdziliśmy, ze nie ma
niebezpieczeństwa o tą kwotę podwyższyć wpływy na 2006 r. czyli
zwiększyć udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i tym
sposobem Pan Prezydent nie proponuje Państwu zmniejszenia wydatków na
oświatę, to są generalne zmiany w projekcie i autopoprawce. Dziękuję.
Radny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie, Komisja Rozwoju
Przestrzennego opinia pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej
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pozytywna, Komisja Edukacji pozytywna, Komisja Spraw Społecznych i
Ochrony Zdrowia pozytywna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem dr uku nr 1828 z
autopoprawkami?
za
 24
przeciw
 0
wstrzymał się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1660/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zmiany uchwały w spr awie uchwalenia budżetu miasta Gdańska
na r ok 2006.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pr otokołu.
2)

zatwier dzenia Spr awozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Gdańsku z działalności za r ok 2005 (dr uk nr 1785)

radny Aleksander Żubr ys – Pr zewodniczący Komisji Samor ządu i Ładu
Publicznego.
Może nie tyle będę referował, co przedstawię opinię w tej sprawie.
Komisja zapoznała się szczegółowo z raportem Pani Rzecznik, Komisja wysoko
oceniła pracę i potrzebą takiego stanowiska. Dodam tylko, że co powie za
chwilę Pani Rocka bezpośrednio ale w ubiegłym roku udzielono 3797 porad,
286 w przypadkach podjęto interwencje w indywidualnych sprawach
konsumentów, takim bezpośrednim, naocznym zjawiskiem jest zawsze grupka
ludzi oczekujących na poradę Pani Rzecznik.
Komisja pozytywnie oceniła i proponuje uchwalenie zatwierdzenia
sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gdańsku ale oczywiście
przedtem głos zabierze Pani Rzecznik.
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Pani Alina Rocka – Miejski Rzecznik Konsumenta
Wysoka Rado !
Ja, żeby nie przedłużać chciałabym tylko dwie liczby przytoczyć mianowicie
pierwszy fakt jest taki, że z roku na rok systematycznie wzrasta liczba osób,
mieszkańców Gdańska, którzy zgłaszają się do mnie ze swoimi problemami.
O ile w pierwszym roku mojej pracy było to nie wiele ponad 1 tys. osób to w
2005 roku było to ponad 4 200 osób ze swoimi sprawami i druga liczba na którą
chciałabym zwrócić uwagę to jest to, że 78% interwencji, które podjęłyśmy z
koleżanką zakończyło się pozytywnie dla konsumentów. Myślę, że to najlepiej
obrazuje naszą pracę. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek  Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, nie ma więcej głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za zatwierdzeniem sprawozdania dr uk 1785?
za
 22
przeciw
 0
wstrzymał się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1661/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W

sprawie

zatwier dzenia
Spr awozdania
Miejskiego
Konsumentów w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pr otokołu.
3)

Rzecznika

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie zwolnienia
od podatku od nier uchomości budowli, budynków lub ich części
or az gr untów w związku z utwor zeniem nowych miejsc pr acy
(dr uk nr 1784)

Ter esa Blachar ska – Dyr ektor Wydziału Finansowego UM.
Proszę Państwa, jest to uchwała zmieniająca uchwałę Rady w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli oraz części
gruntów związana z uzupełnieniem pewnych zapisów wynikających z
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poprzedniej uchwały dot. nabycia nieruchomości, był zapis, że zwolnienie
przysługuje w momencie nabycia nieruchomości.
Natomiast teraz prostujemy ten zapis poprzez spełnienie warunków
uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jest to sytuacja
po prostu korzystniejsza, ponieważ tamte zapisy powodowały, ze zostały tylko
utworzone 33 miejsca pracy a zatem ten przepis był jakby martwy, nie pozwalał
w momencie przy tym zapisie nie pozwalał zastosować w momencie zakupu
gruntów zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie. Nie ma głosów do
dyskusji, przystępujemy do głosowania, przypomnę dr uk nr 1784.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały ?
za
 20
przeciw
 0
wstrzymał się  0
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1662/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie zwolnienia od
podatku do nier uchomości od budowli, budynków lub ich części or az
gr untów w związku z utwor zeniem nowych miejsc pr acy.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pr otokołu.
4)

szczegółowych war unków udzielania pomocy publicznej w
zakr esie zwolnień od podatku od nier uchomości zajętych na
pr owadzenie działalności gospodar czej pr zez małych i śr ednich
pr zedsiębior ców
(dr uk nr 1807)

Mar cin Szpak – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
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Jest to kolejna uchwała, która stanowi pewien pakiet zachęt dla inwestorów,
który jak planujemy powinien skłonić do zwiększenia inwestycji bezpośrednich
na terenie miasta Gdańska. Jest to tak naprawdę dorównanie do tego co inne
duże miasta w Polsce już oferują w tej chwili inwestorom w granicach
dopuszczalnych prawem lokalnym.
Uchwała ta dot. zwolnienia małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują
na terenie miasta Gdańska. Zakładamy tutaj możliwość zwolnienia z podatku od
nieruchomości do kwoty stanowiącej 40% wartości poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zakładamy, że ona powinna spowodować
zwiększenie bezpośrednich inwestycji na terenie miasta Gdańska. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – opiniowała
pozytywnie ale jest wniosek Pani radnej Gosz zgłoszony przez Panią radną,
wniosek mniejszości o treści w projekcie uchwały;
„ w parg. 8 otrzymuje brzmienie: Prezydent spowoduje składanie Radzie
Miasta Gdańska, informacji z przebiegu realizacji uchwały w okresach pół
rocznych. Dotychczasowy parg.8 otrzymuje nr 9 a parg.9 otrzymuje nr 10.
Jeśli są głosy w dyskusji bardzo proszę, Pani radna Gosz.
r adna Zofia Gosz
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Właśnie Pana Służby na Komisji,
kiedy ja to zgłaszałam, chciały już to przyjąć jako autopoprawkę ale nie były
niestety jak powiedziały uprawnione do tego.
Dlaczego ja zgłosiłam ten wniosek, zgłosiłam wniosek o treści, żeby po prostu
Prezydent, że dostał specjalne jakoby uprawnienie na którym Radzie zależy to
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, składał Radzie, krótką informację z
przebiegu realizacji, czyli ile budżet na tym ucierpiał i ile po prostu na tym
skorzystały firmy? Jest to zwykła prosta informacja.
Dlaczego to złożyłam bo byłam ostatnio, z dwóch powodów, mianowicie z
jednego powodu gdzie Najwyższa Izba Kontroli, gdzie myśmy dostali protokół
z kontroli ale dot. to co prawda WPI, napisała, że ze skontrolowanych gmin w
Polsce tylko jedna gmina zapisuje takie zdanie, że będzie Prezydent czyli
władza wykonawcza będzie składała sprawozdanie z przebiegu realizacji, nie
mylić z wykonaniem, przebiegu realizacji. Jedna i to gmina w Bydgoszczy, nikt
poza tym nie korzysta i zarzucił gminom, że rady miasta nie prezydenci nie
korzystają ze swoich uprawnień, kontroli bieżącej wykonywania swoich uchwał.
Po drugie byłam też na szkoleniu o stanowieniu aktów prawnych gminnych,
gdzie Warszawa szkoliła to z ministerstwa i również mówili o tym, że rada
gminy na po prostu, powinna zapisywać takie informacje, dlaczego jeszcze,
dlatego, że ja o połowę i każdy chyba z radnych, połowę interpelacji i zapytań
by pisał, gdyby takie informacje krótkie były. Było to w poprzednich
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kadencjach, pierwszej i drugiej było to prawie w każdej uchwale i z reszto było
to robione i to niczego nie utrudnia. Ja muszę powiedzieć, że ja wniosłam już
taki wniosek ale do pionu Pana Lewny w innej uchwale i został przyjęty od razu
jako autopoprawka nikt nie widział żadnych kłopotów ani trudności natomiast w
innych pionach organizacyjnych Prezydenta jest to trudne jest to Rada Miasta
powinna mieć wręcz za honor, żeby takich wpisów dokonywać, żeby mogła na
bieżąco być zorientowana jak są wykonywane uchwały rady, kiedy to na koniec
roku nawet nie dostajemy w tej chwili sprawozdania z wykonania uchwał rady
ani Komisja Rewizyjna też nie dokonuje nie daje nam sprawozdania
szczegółowego z wykonania uchwał rady. Nikomu nie wiąże to rąk a bardzo
rozświetla to sprawę i jako radni jesteśmy zorientowani czy jest to efektywne
czy to nie będzie efektywne i o to tylko chodzi i dlatego proszę radnych bo już
przegłosowaliśmy to na poprzedniej sesji w innej uchwale dot. to Narbitu i teraz
jest to teraz druga próba, która jakoś w formie autopoprawki nie może z naleźć
się do tego. Ja zgłosiłam to jako wniosek mniejszości Komisji Polityki
Gospodarczej i Morskiej. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję, jeszcze głos zabierze Pan radny Klimczyk.
r adny Ryszar d Klimczyk
Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Radna, z całym szacunkiem ale
tak mi się wydaje, że jeżeli zaczniemy wymagać od urzędu miasta, by spisali
nam sprawozdania z naszych 1800 już w tej chwili uchwał to, ci urzędnicy w
mieście już nic innego nie będą robili tylko będą pisali sprawozdania z
wykonania uchwał, których nie wykonują także nie wiem trzeba by było
powołać jakiś nowy wydział pisania sprawozdań i nowego wiceprezydenta i
powołać na niego obywatela Piszczyka, bo to by musiało chyba się tym
skończyć także troszeczkę umiaru Pani Radna.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, proszę bardzo Pan Prezydent Marcin Szpak.
Mar cin Szpak – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado!
Tutaj Pan radny Klimczyk już częściowo wyręczył mnie w odpowiedzi.
Proszę Państwa tutaj rzeczywiście nie chodzi o to, że się uchylamy od
odpowiedzi, natomiast w kwestiach podatkowych, pełne rozliczenie podatku
następuje w cyklu rocznym. Wobec tego, naszym zdaniem rozbijanie tego na
półroczny okres sprawozdawczy będzie powodował dodatkową, nie potrzebną
naszym zdaniem pracę. Aczkolwiek, rzeczywiście nie ma problemy, żeby na
każde zapytanie radnego informacji takiej, jacy przedsiębiorcy skorzystali z
pomocy udzielić aczkolwiek pełna informacja tych skutków finansowych
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upierali byśmy, żeby to było tak jak standartowo dla wszystkich uchwał w
układzie rocznym ale to jest rozumiem praktyka ogólnie przyjęta i nie musimy
tego zapisywać w sposób ogólny w tej uchwale. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję, Pani radna Zofia Gosz.
r adna Zofia Gosz
Dziwię się, mnie się wydaje, że Pan Klimczyk już nie jest w ugrupowaniu PIS,
chyba bo chyba o to głównie tej partii rządzącej chodzi bo tak bynajmniej mówi,
żeby była kontrola na każdym szczeblu i na każdym stanowisku. Ja uważam, że
to co powiedziałam tak nie jest ale uważam, że Pan Klimczyk nie ma
doświadczenia dosyć dostatecznego samorządowego a po za tym, że nie chce
zaleceń i uwag, wytyków NIK, po prostu wprowadzać w życie to jest dla mnie
niesamowita sprawa ale może to jest nowa polityka w naszym państwie, jeżeli
tak to będzie bardzo źle. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek  Pr zewodniczący RMG
Dziękuję, Pan radny Czesław Nowak.
r adny Czesław Nowak
Szanowni Państwo radni otóż Komisja Rewizyjna w miesiącu I dokonywała
kontroli realizacji wykonania uchwał, w naszym protokóle jest napisane ile
podjęto uchwał, które są w trakcie realizacji a których nie zrealizowano i z
jakiego powodu w związku z tym ja bym Panią radną Gosz chciałbym, żeby
zapoznała się z naszym protokółem w naszej siedzibie w Komisji Rewizyjnej,
tam wszystko jest dokładnie zapisane gdyby były jakieś wątpliwości to można
sprawdzić dlaczego nie zrealizowane itd. i jaki jest ich stopień realizacji bo
niektóre są w trakcie realizacji. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Glinka.
r adny Mar ek Glinka.
Ja mam tutaj tylko jedno małe pytanie bo tak czytam tą uchwałę, fakt, że nie
śledziłem jej, bo tu są małe i średnie przedsiębiorstwa i czytam w 8 punkcie, że
minimalne koszty poniesione to jest 3mil euro na nieruchomości przez
24 miesiące, daj Boże, żebyśmy mieli takie malutkie firmy.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję i jeszcze Pani radna Gosz ale króciutko bo po raz trzeci.
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r adna Zofia Gosz
Tak, jedno zdanie dla Pana Nowaka, mianowicie w zeszłym roku od 1 04. nie
była realizowana uchwała RMG o przewozie osób niepełnosprawnych ja to
odkryłam i ja wywalczyłam, żeby była realizowana a co Komisja Rewizyjna na
to? Wie o tym, nie i tak więcej rzeczy jest nie realizowanych, które umiem
udowodnić i po prostu proszę nie mówić, że Komisja Rewizyjna tak dokładnie
to robi, może ja się nie znam do końca nie wiem ale w każdym razie nie polega
to na prawdzie, po prostu, że Komisja Rewizyjna umie wszystko zbadać
albowiem w zadaniach w Statucie jest napisane, że każda komisja ma
obowiązek i prawo kontroli nad zadaniami, ma obowiązek to robić i jest to po
prostu zapisane i komisje nasza bynajmniej tego żadna do końca nie realizuje.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, jeszcze Pan Czesław Nowak ale bardzo krótko proszę.
r adny Czesław Nowak
Panie Przewodniczący ! Ja nie podważałem kompetencji Pani radnej Gosz tak
jak Pani radna podważa kompetencje radnych zasiadających w Komisji
Rewizyjnej w związku z tym, ja bym bardzo chciał, żeby Pani Gosz liczyła się
bardziej ze słowami i szanowała radnych kolegów. Dziękuję bardzo.
r adny Ryszar d Olszewski
Faktycznie apel jest dobry ale w dwie strony Panie Czesławie ale za razem
proszę uszanować wypowiedź Pani radnej Zofii Gosz bo naprawdę jest coś na
rzeczy, my jako Rada Miasta Gdańska stanowimy i kontrolujemy, stanowimy
przyjmujemy uchwały, a co do kontroli faktycznie Pani Zofia ma rację, nie ma
praktycznie prawie, że żadnej. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo ,ja rozumiem Panie radny Czesław Nowak, że przez przypadek
jest włączony teraz tak? Dobra, dzięki.
Szanowni Państwo, będziemy głosować wniosek mniejszościowy zgłoszony
przez Panią radną Zofię Gosz, przypomnę, że w projekcie uchwały w parg. 8
otrzymuje brzmienie:  „ Prezydent spowoduje składanie Radzie Miasta
Gdańska informacje z przebiegu realizacji uchwały w okresach półrocznych.
Dotychczasowy parg. 8 otrzymuje nr 9 a parg. 9 otrzymuje nr 10.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki?
za
 8
przeciw
 13
wstrzymał się  2
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Nie przeszła ta poprawka, głosujemy teraz cały druk, przypomnę teraz
dr uk 1807.

Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 1807 ?

za
 18
przeciw
 0
wstrzymał się  3
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1663/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie szczegółowych war unków udzielania pomocy publicznej w
zakr esie zwolnień od podatku od nier uchomości zajętych na pr owadzenie
działalności gospodar czej pr zez małych i śr ednich pr zedsiębior ców.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pr otokołu.
5)

szczegółowych war unków udzielania pomocy publicznej w
zakr esie zwolnień od podatku od nier uchomości w związku z
utwor zeniem nowych miejsc pr acy (dr uk nr 1808)

Mar cin Szpak – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! To jest kolejna uchwała tak jak
wspominałem w ramach całego pakietu wsparcia dot. ona nie tylko małych i
średnich przedsiębiorców, tutaj Pan radny Glinka zauważył w wypowiedzi
wcześniej, że mały i średni przedsiębiorca i taki duży pułap inwestycji.
Natomiast definicja małego i średniego przedsiębiorcy jest bardzo szeroka to są
przedsiębiorstwa do 50 mil euro obrotów tak, że tu jest mały i średni w
rozumieniu europejskim a nie polskim. Natomiast uchwała w sprawie
szczegółowych warunków udzielanych pomocy w związku z utworzeniem
nowych miejsc pracy nie stanowi takiego wykluczenia i tak naprawdę za
wyjątkiem tych podmiotów, które zostały wykluczone z tej uchwały, każdy
przedsiębiorca, który stworzy minimum 50 nowych miejsc pracy może uzyskać
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zwolnienie w podatku od nieruchomości w wysokości również do 40 %, dwu
letniego kosztu pracy zatrudnionych nowo pracowników. Myślę, ze tyle w woli
wstępu, jeśli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – opinia pozytywna, Komisja
Budżetowa – opinia pozytywna.
Są głosy w dyskusji? Nie widzę.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 1808?

za

20
przeciw 
0
wstrzymał się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1664/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie szczegółowych war unków udzielania pomocy publicznej w
zakr esie zwolnień od podatku od nier uchomości w związku z utwor zeniem
nowych miejsc pr acy.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego pr otokołu.
6)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/936/04 z
dnia 28 paździer nika 2004 r oku w spr awie ustalenia zasad
tar yfowych or az cen za pr zejazdy śr odkami gminnego tr anspor tu
zbior owego (dr uk nr 1796)

Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej
Druk 1798 wraz z autopoprawką wynikłą z dyskusji na komisji, mówiąca o
zmianie uchwały RMG w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za
przejazdy komunikacją  transportem zbiorowym w Gdańsku.
Poprawki składają się z takich trzech głównych części Państwu wkrótce
przedstawiam. Pierwsza dot. sprawy zapisu w parg. 4 ust. 7 aby było
precyzyjnie określony nr biletu wpisany długopisem lub atramentem to jest
39

sprawa formalna. Drugą grupę po prawej stronie dot. poprawki przewozu
bagażu . Już jak Państwo wiecie w poprzedniej uchwale były zapisy, które
określały przewóz bagażu bez płatny do 60 cm od 60 do 90 płatny a powyżej 90
zabroniony był. W uchwale, którą Państwu przedstawiam jest wprowadzona
poprawka mówiąca o tym, że po pierwsze jeżeli przewóz bagażu nie przekracza
90 cm to jest jego przewóz bezpłatny oraz druga poprawka, że za przewóz
powyżej 90 cm pobiera się opłaty, czyli nie ma żadnego ograniczenia przy
przewozie bagażu środkami komunikacji zbiorowej. Trzecia poprawka jest to
wprowadzenie zapisu, który mówi o tym w parg. 8, że kontrolerzy biletów w
komunikacji miejskiej w czasie wykonywania czynności służbowych mieli
możliwość jazdy bezpłatnej oraz sprawa następna to określająca precyzyjne
sposób rozliczania młodzieży i dzieci, które jeżdżą na trasie miejsc
zamieszkania – placówka oświatowa, jest wprowadzenie określonego
precyzyjnego zapisu na podstawie legitymacji wg. wzoru „enisu”.
I przedostatnia rzecz, że wprowadzamy anulowanie opłat dodatkowych w
terminie 7 dni od nałożenia opłaty oraz dopisujemy w parg. 10 zamiast biletu
jednorazowego dodaje się „ lub okresowego”, czyli do wyboru mamy.
I ostatni zapis w poprawce brzmi: upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do
dysponowania nie odpłatnie w okresie każdego miesiąca pulą do 100 biletów:
miesięcznych, sieciowych, pełnopłatnych dla organizacji pozarządowych i
administracji rządowej.
Szanowni Państwo my na komisjach stawialiśmy opinie do tych uzasadnień,
Państwo przegłosowywaliście to, ja służę swoją osobą i udzielę odpowiedzi.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – opinia pozytywna
z poprawkami i Komisja Budżetowa – opinia pozytywna.
Jeszcze poprawki są zgłoszone przez Klub SLD
Bardzo proszę Pan Koralewski – Przewodniczący Komisji.
r adny Kazimier z Kor alewski – Pr zewodniczący Komisji Gospodar ki
Komunalnej i Mor skiej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Komisja poparła ten projekt jak czytał
Pan Przewodniczący z dwoma poprawkami, otóż dopisała w parg. 1 –
pracownicy ZKM spółka z o.o, natomiast wnioskuję o skreślenie ust. 7 parg. 1,
w którym upoważnia się Prezydenta miasta do dysponowania nie odpłatnie w
każdym miesiącu pulą 100 sztuk biletów miesięcznych sieciowych i biletów 24
godzinnych pełnopłatnych dla organów administracji rządowej i organizacji
pozarządowych. Komisja stanęła na stanowisku, że nie zdrowym jest rozdawać
bezpłatne bilety, innym podmiotom, którym uważa się za stosowne dawać i
będzie to przywilej, natomiast nie stosownym jest pomijać pracowników ZKM
w takim świadczeniu, którym się należy po prostu do wykonywania pracy.
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W tej chwili jest taka sytuacja, że można sobie wyobrazić, że motorniczy
skończy jazdę na pętli w Jelitkowie i potem kasuje bilet bo wraca na bazę.
Równie dobrze kierowcy zmiennicy musieli by płacić za to, że jadą
ciężarówkami na zmianę, stewardessy czy piloci samolotów musieli też by
płacić, że wracają do domu. Nie są to żadne przywileje są to świadczenia, z
reszto zostały one zagwarantowane swego czasu w uchwale Rady Miasta i
ciekawa jest sprawa, że w sąsiednich gminach, tego rodzaju świadczenie jest
zapewnione dla pracowników zakładów, jedynie w gminie Gdańsk takiego
świadczenia nie ma. I druga ciekawa sprawa, że dzisiaj na sesji będziemy
decydować o przystąpieniu Gdańska do związku komunikacyjnego tzw.
metropolitalnego i inne gminy będą miały to świadczenie i można powiedzieć,
że pracownik ZKM, który będzie świadczył taką usługę w Gdyni to sobie za
darmo przejedzie w ramach tego świadczenia bo taka jest uchwała miasta Gdyni
a na terenie Gdańska będzie musiał w swojej macierzystej firmie, będzie musiał
skasować bilet, żeby dojechać bo tak ktoś po prostu postanowił i uważamy, że
jest to nie sprawiedliwe. Dziękuję bardzo.
r adny Tomasz Sowiński – Pr zewodniczący Komisji Edukacji.
Panie Przewodniczący, Ja na początku chciałbym zadać Panu dyrektorowi
pytanie, bo tam w drugiej poprawce była zła słyszalność.
Miałem wrażenie, że usłyszałem, że znosi się ograniczenia wielkościowe dla
przewożonych bagaży. Czy to dobrze słyszałem czy źle?
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Oczywiście, znosi się ograniczenia wielkościowe, każdy bagaż można
przewozić nawet powyżej 90 cm. Dobrze Pan słyszał.
r adny Tomasz Sowiński – Pr zewodniczący Komisji Edukacji
Czy to jest wynikiem tej naszej dyskusji?
Proszę Państwa ja tutaj oczywiście pokażę, przyniosłem taki mój parasol, 10 lat
temu, był to symbol tego, że te absurdalne przepisy zostały zniesione dot.
wymiarów, on ma jeśli ktoś nie widzi 98 cm i za niego trzeba było wykupić bilet
a są większe parasole ale co to powoduje, ze wiele tego typu rzeczy, łącznie z
nie wielkimi ale przekraczającymi w jakimś wymiarze te 90 cm pakunkami,
pakunkami mówię bo to różnie można określić, także wymaga skasowania
biletu a na pewno w cudzysłowie przepraszam za kolokwializm osoby, które je
przewożą są kasowane z kolei przez pracowników „Renomy”, którzy
wykorzystują każdy pretekst i nie ścisłość w regulaminie dot. przejazdu, aby
móc ewentualnie ukarać ludzi przewożących cokolwiek a jeżdżących
komunikacją miejską, nawet jeśli mają bilet. Zawsze na niekorzyść obywatela.
W moim przekonaniu, że należy uznać wiele pozytywnych aspektów tegoż, że
ta firma zajęła się kontrolą biletów, to, że rzeczywiście wykazała olbrzymią
ilość osób nie jeżdżących z biletami, ważnymi lub skasowanymi ale także w
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wielu przypadkach ewidentnie przesadza i mamy tu ilości skarg niepotyczne
dot. tego. W tej chwili Pan Prezydent zaproponował na wniosek albo w
uzgodnieniu, nie wiem w każdym razie czytałem o tym także radnej naszej
koleżanki Pomaski aby studentów z różnymi pakunkami i tubami prawda z
teczkami zwolnić. Ale proszę sobie wyobrazić skoro gospodyni domowa kupi
trzonek do miotły, który jest mniejszy od tego parasola, jeśli chodzi o objętość
ale ma 20 cm więcej to też musi kupić na niego bilet. No więc tutaj są różnego
rodzaju absurdy, drobne, różne rzeczy. Ja przypomnę, że od tamtej rady w 1996
przez 3 lata te ograniczenia nie obowiązywały i komunikacja miejska nie padła
w Gdańsku, ja nie twierdzę, że całkowite zniesienie ograniczeń jest zasadne ale
należy zaproponować jednak tego typu zapis, którego tu nie ma jeśli inaczej nie
można to wnioskuję w takim razie aby taki zapis dopracować na następną sesję
rady nawet jeśli ta uchwała była by dziś przyjęta aby normalni ludzie, którzy
różne drobne pakunki, różne drobne zakupy przewożą ale rzeczywiście tak jak
ten trzonek od miotły wykraczają one ponad te 90 cm sakramentalne to mieli oni
szansę to przewieść, nie tylko studenci w Gdańsku żyją bardzo dobrze, że jest ta
poprawka oczywiście ale także ewentualnie inni. Ja tu się obawiam, że nie
mówimy tutaj o tej poprawce, która wyniknęła z mojej interwencji tylko o
wcześniejszej, która jednak przewiduje te gabaryty i tutaj chciałbym mieć jakby
pewność, że rzeczywiście nasze przepisy służą mieszkańcom Gdańska a nie
firmom kontrolującym. Dziękuję.
r adny Aleksander Żubr ys – Pr zewodniczący Komisji Samor ządu i Ładu
Publicznego.
Wysoka Rado! Nasz klub złożył poprawkę również do tego projektu i powiem
tutaj, że popieramy te poprawki, które tutaj zostały zaproponowane i przez
Komisje i przez Prezydenta. Natomiast co do jednej sprawy chcemy się odnieść
mianowicie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pracowników ZKM.
Pamiętacie Państwo dwa lata temu na sesji była bardzo burzliwa dyskusja i ten
punkt odbierający bezpłatne przejazdy ta dyskusja była bardzo burzliwa i bez
dogłębnej analizy cofnęliśmy te uprawnienia, argument był taki, że spółka
prawa handlowego będzie się wywiązywała z tych zobowiązań wobec
pracowników. Przypominam sobie, że my powiedzieliśmy wtedy, że za jakiś
okres sprawdzimy jak to funkcjonuje i tutaj chciałbym nawiązać do działalności
„Renomy”, w tedy też była mowa, o tym, że bardzo dobrym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie zewnętrznej firmy bez kosztów dla miasta na kontrolę co
by zwiększyło sprzedaż biletów. Przy wielu sprawach kontrowersyjnych przy
zbyt szczegółowej kontroli w nie dopowiedzenia wielu to jednak skuteczność
działania tej firmy jest bardzo wysoka a ona się okazuje również materialnie.
Podobnież raport jest przygotowywany ale wg. tego co ja uzyskałem tj. około 2
do 3 mil miesięcznie czyli średnio około 30 mil. w roku uzyskamy ze sprzedaży
zwiększonej biletów. I w tym kontekście przywrócenie uprawnienia bezpłatnych
przejazdów dla pracowników ZKM jest jak najbardziej zasadne i ze względów
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moralnych, nie mówiąc o sprawach materialnych bo one w kontekście tych
działań sprawdzających „Renomę” i korzyści ze zwiększonej sprzedaży są
naprawdę nie wielkie nie znaczące bym powiedział i w związku z tym nasz klub
popierając poprawkę komisji, która wprowadza bez względnie przywrócenie bez
płatnych przejazdów pracowników ZKM wprowadziło poprawkę o treści
następującej, że:
„ do uprawnienia do bezpłatnych przejazdów są uprawnieni: kontrolerzy
biletów KM i pracownicy ZKM w trakcie wykonywania czynności służbowych,
i to jest jak gdyby dalej idąca jest poprawka komisji i my tą poprawkę
poprzemy.” Gdyby natomiast tak się zdarzyło, tego byśmy nie chcieli, że nie
będzie to uchwalone to wtedy poddamy pod głosowanie naszą poprawkę, która
by ograniczyła bezpłatne przejazdy, li tylko do czynności służbowych
pracowników ZKM. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pani radna Pomaska.
r adna Agnieszka Pomaska
Szanowni Państwo! Ja chciałabym się odnieść przede wszystkim do propozycji
Pana radnego Sowińskiego, rzeczywiście może nie tak łatwo jest od razu
podejmować radykalne działania i po przemyśleniach myślę, że w imieniu
całego klubu chciałam poprzeć ten wniosek o to, żebyśmy nie pobierali opłat za
bagaże, myślę, że tutaj mieszkańcy Gdańska jakiś specjalnych fanaberii pod tym
względem nie mają i nie przesadzają nie przewożą szaf, nie przewożą pralek w
tych autobusach. Co więcej odnosząc się do rozwiązań, które panują generalnie
w Europie np. mam tu na myśli turystów, którzy dojeżdżają z lotniska do
centrum miasta, nigdzie praktycznie w Europie nie pobiera się opłat za bagaże,
także tutaj mam wniosek do Pana Prezydenta o to, żeby poparł tę poprawkę,
myślę, że to będzie dobre rozwiązanie dla nas wszystkich i na pewno przyczyni
się też do popularyzacji korzystania z transportu publicznego w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to jako autopoprawkę się liczy? Panie
Prezydencie.
Paweł Adamowicz – Pr ezydent Miasta Gdańska.
Proszę Państwa, możemy pójść rzeczywiście na pewnego rodzaju taki jak by
wzajemne zaufanie miedzy nami a mieszkańcami, sądzę, że można znieść opłatę
za bagaż, jeżeli w przyszłości by się okazało, że ktoś tego nadużywa wtedy
można rozważać wprowadzenie pewnych ograniczeń, natomiast sądzę, że
większość osób, która ma większy bagaż to raczej korzysta z samochodu a
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samochód dzisiaj już nie jest symbolem, żadnego luksusu, praktycznie jest
dostępny niemal, że na każdą kieszeń, myślę, że możemy znieść tą opłatę za
bagaż także w drodze autopoprawki, myślę, że przyjmę tą propozycję. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Czyli rozumiem, że to jest w formie autopoprawki przyjęte jako zniesienie.
Dziękuję. Natomiast została nam jeszcze kwestia pewnie, najważniejsza, że
kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej pracownicy ZKM w trakcie
wykonywania czynności służbowych nie płacą.
Najpierw jest wniosek dalej idący tak jest komisji. Bardzo proszę jeszcze Pan
Dyrektor Szczyt.
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Miejskiej.
Pan Prezydent tą poprawkę przyjmuje? Jest to przyjęta poprawka będzie jako
autopoprawka, tą którą złożył Klub SLD Pan Prezydent przyjmuje, która brzmi
następująco:
„ kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej, pracownicy ZKM spółka z o.o. w
trakcie wykonywania czynności służbowych”.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Przypominam, że poprawka autopoprawką została przyjęta propozycja Klubu
radnych SLD, że kontrolerzy biletów w komunikacji miejskiej, pracownicy
ZKM w trakcie wykonywania czynności służbowych zostało przyjęte.
Natomiast dalej idącym jest chyba poprawka, którą zgłosiła Komisja Polityki
Gospodarczej i Morskiej a mianowicie, aby w parg. 1 ust. 3 dodać punkt o
brzmieniu:
„ pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. czyli nie ma mowy
o wykonywaniu czynności.
Czy Pan Dyrektor, może tutaj zabrać głos?
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Miejskiej.
Tak, czy można w sprawie tego co Pan radny mówił, przedstawiał problem tych
100 biletów, mogę się do tego odnieść.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado! Pan Prezydent otrzymał w ciągu roku 18
wniosków od różnych podmiotów, myśmy Państwu to opisali. Ja na komisji,
które zwróciły się z prośbą do Prezydenta o otrzymanie biletów nie odpłatnych.
Również przedstawiciele policji wystąpili z wnioskiem, bo Państwo wiedzą, że
działania ich są nazwijmy to nie jawne, dlatego, też wniosek Pan Prezydent
podtrzymuje i prosimy Wysoką Radę o przegłosowanie tego punktu.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani radna Zofia Gosz.
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r adna Zofia Gosz
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Po prostu ta poprawka o której już tyle
osób tu mówiło, żeby pracownicy ZKM mieli prawa do bezpłatnych
przejazdów, ja też o nim pisałam na piśmie dawno przed, żeby Pan Prezydent
mógł się ustosunkować. Na komisji jeszcze ona nie była przyjęta, teraz ona jest
zawężona. Ja popieram całkowicie tę poprawkę, którą komisja wyasygnowała
czyli z którą komisja wystąpiła, a dlaczego?
Proszę Państwa dodatkowym uzasadnieniem, żeby tak było przecież będziemy
dalej dzisiaj na sesji uchwalać Związek Między Gminny Komunikacyjny i teraz
jeżeli mamy traktować wszystkich tak samo i wszyscy mają mieć te same prawa
to również jeżeli w tamtych gminach takie uprawnienie pracownicy ZKM mają
to jak najbardziej celowe a nawet konieczne jest, żeby również mieli u nas.
Po drugie, jeżeli mówi się, że będzie to koszt tak na komisji przekazano około
480 tys. zł. a, jeżeli Pan Prezydent nie wykreślił pnkt.7parg.12, gdzie chce
wydawać nie odpłatnie bilety dla organizacji pozarządowych i organów
administracji państwowej czyli nie wiem dla posłów dla senatorów i jeszcze nie
wiem dla jakich organów a to ma wynosić 169 tys. rocznie, czyli uszczerbek
budżetu z wydawania biletów tym organom, które nie są w kompetencji w
obowiązkach Rady Miasta Gdańska, ponieważ ulgi wszelkie dla organów
administracji rządowej przyznaje rząd w ustawach i tutaj nie wiem czy w
dobrym kontekście to nawiążę, Pan Szczyt powiedział, coś o policji by też może
chcieli bezpłatną. Policja jest inną instytucją, jest instytucją rządową i
uprawnienia do wszelkich przejazdów czy innych korzyści nie mogą obciążać
mieszkańców gminy z jej podatków. I tak musimy rozdzielić te dwa różne
uprawnienia, natomiast najważniejsza jest chyba sprawa ta, że w uchwale Rady
Miasta, kiedy został przekształcony ZKM w spółkę, kiedy został wprowadzony
do stosowania tzw. układ komunikacyjny nowy, zostało zapisane, że pracownicy
będą, zapewnia Rada Miasta te same świadczenia otrzymywania przez
pracowników. I teraz jeżeli radni szanowni się zastanowią co uchwalili nie
dawno, to albo jeżeli trzeba to trzeba przynieść, żeby się zapoznali to nie jest to
w sprzeczności a jest to uzupełnienia.
Chcę, też przypomnieć, że wykreślenie tego zapisu o bezpłatnych przejazdach
dla pracowników Komunikacji Miejskiej, bo dawniej było tak, że dla członków
ich rodzin ale tutaj ZKM sam zgadza się na ograniczenie, że tylko dla
pracowników, powstało na sesji. Na sesji ktoś z radnych nie pamiętam, podał i
zostało to przegłosowane w większości, szanujmy nasze postanowienia, nasze
uchwały Rady Miasta i tutaj może odniosę się do Pana Nowaka, który urażony
się poczuł, że ja powiedziałam, że komisja może nie jest w stanie wszystkiego
zbadać. Prawdopodobnie tego komisja też nie zbadała, że jest taka uchwała, że
się zapewnia a nie jest realizowane, więc proszę Szanowną Radę i Szanownych
Radnych. żeby na to spojrzeli. Natomiast, chcę jeszcze mocno wnieść, żeby
wykreślić punkt 7 paragraf 12, że upoważnia się Prezydenta Gdańska o
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dysponowanie nie odpłatnie ilomaś biletami i to miesięcznymi, proszę Państwa
czyli senator może dostać np. na mc bilet bezpłatny, co miesiąc.
Sto biletów co miesiąc, po drugie dla organizacji pozarządowych, organizacje
pozarządowe może Pan , Panie Prezydencie o tym nie wie, w grantach dla
przewozów dzieci mają zawsze pozycję – bilety komunikacji miejskiej i tak jak
wstawiają nigdy im się nie obcina bo jestem w komisji grantowej. A ustawa o
pożytku publicznym mówi, że organizacje pozarządowe mogą być wspomagane
jedynie w drodze konkursu więc jest to sprzeczność z innymi ustawami.
Następnie wnosi jedno zdanie, wnosiłam również, że ta uchwała jest nie zgodna
nawet z zarządzeniem Pana Prezydenta, ponieważ to zarządzenie Prezydenta,
które mówi o stanowieniu uchwał, mówi, że mogą być maksymalnie trzy
poprawki to jest 6 poprawka w uchwale. Ja to zgłaszałam na piśmie, ja to
zgłaszałam na komisji, niestety nic się nie dzieje 6 poprawka, kto wie o co
chodzi bo ja bym musiała wziąć 6 uchwał kolejnych, żeby dokładnie wiedzieć o
co chodzi. Też na to nie ma odpowiedzi, Panie Prezydencie szanujmy się a Pan
niech wymusi na swoich pracownikach, żeby jednak Pana zarządzenia a to
wynika z Pana zarządzenia wykonywanych. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa ja za chwilę udzielę głosu Panu Stanisławowi
Stencel Przewodniczącemu Związków Zawodowych ale najpierw udzielę głosu
Panu Wiesławowi Kamińskiemu.
r adny Wiesław Kamiński – Pr zewodniczący Komisji Budżetowej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie! Ja tak przysłuchuję się tej dyskusji i
nasuwa mi się taka myśl, że powinien być zakaz na 2 lata przed wyborami,
zakaz w podejmowaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych w tym
przypadku biletów takich czy innych, bezpłatnych uprawnień dla
poszczególnych grup społecznych do podejmowania takich decyzji.
Ja chcę powiedzieć taką rzecz, że jeszcze rozumiem radnych bo walczą o swoje
elekcje to zaskakuje mnie propozycja Pana Prezydenta dot. tych 100 biletów,
które zamierza rozdawać m. innymi służbom mundurowym, ale zaskakuje mnie
ten sposób archaicznego myślenia o zarządzaniu dlatego, że proszę Państwa
naprawdę jest archaicznym sposobem myśleniem o zarządzaniu aby
uprawnienia poszczególnym grupom społecznym przyznawać decyzją organu
stanowiącego, żeby było jasne ja nie jestem przeciwny przyznawaniu
pracownikom ZKM takich uprawnień ale pod jednym warunkiem, że będą to
regulowane przez ich zakład pracy, bo pracowników z ich zakładem pracy w
tym przypadku spółką wiąże stosunek pracy. Tak samo zupełnie nie rozumiem,
dlaczego Pan Prezydent zamierza wprowadzać taki mechanizm bezpłatnych
biletów przekazywania np. służbom mundurowym, już pomijam, że jest to
służba państwowa, ma własny budżet, pomijam już to, że przecież miast Gdańsk
ma podpisaną umowę z policją na sposób wspomagania finansowy policji,
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zupełnie nie rozumiem kontynuowania takiego mechanizmu i jeszcze raz
powtarzam jest to archaiczne myślenie o zarządzaniu. Dziękuje bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję. Bardzo proszę od razu odpowie Pan Prezydent, żeby się nie
nazbierało dużo tych punktów. Bardzo proszę.
Paweł Adamowicz – Pr ezydent Miasta Gdańska.
Ja nie zawsze się zgadzam z Panem radnym Kamińskim ale w tym przypadku
zgadzam się z Panem radnym Kamińskim w 200% w 200% tylko jest taki
problem, że w Polsce nie podległej od 1990 roku, kolejne rządy łącznie z
obecnym nie potrafią zapewnić dostatecznych środków pieniężnych dla
funkcjonowania służb mundurowych i to jest kompromitacja państwa polskiego.
Bo samorząd terytorialny ze swej istoty konstytucyjnej i ustawowej nie leży w
jego obowiązkach zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym ale z racji tego,
że państwo polskie nie jest w stanie zapewnić dostatecznych środków
finansowych na służby mundurowe w związku z tym samorządy, większości
miast dużych i średnich co roku płacą trybut, zrzucają się na te służby
mundurowe i również samorząd gdański od kilku dobrych lat co roku
dofinansowuje kupno samochodów teraz też mam wniosek, żeby też
dofinansować, kupno samochodów policyjnych, służby dodatkowe patrolowe w
mieście, zakup sprzętu, służby mundurowe chcą mieszkania dla swoich
funkcjonariuszy wynająć i to jest kompromitujące i to jest kompromitujące.
No to jak możemy odpowiedzieć na to, powiedzieć nie. A więc jeżeli pisze do
mnie komendant, że potrzebuje tyle i tyle biletów bo nie ma w budżecie, no to
co ja występuję do Rady Miasta bo uznaję, że z tego tytułu my nie
zbankrutujemy ale możemy wie Pan no pomóc tak, tym bardziej, że opinia
publiczna jak czytamy w badaniach socjologicznych co roku wskazuje dwie
kwestie kluczowe dla życia gdańszczan, bezrobocie i bezpieczeństwo. Kiedyś
było bezpieczeństwo na pierwszej pozycji, teraz jest bezrobocie na pierwszej
pozycji. Ja występuję do Wysokiej Rady, żebyście udzielili takiego
upoważnienia dacie takie upoważnienie dobrze nie dacie no to trudno no to
wytłumaczycie obywatelom dlaczego policji nie chcecie dać.
Ale to nie tylko policja bo też są wnioski, przyjeżdżają dzieci z Białorusi, tak,
żeby przewieść je, przyjeżdżają jakieś dzieci na obchody „Solidarności” do
centrum „Solidarności” w ramach konkursu, wniosek bez płatne bilety. Rok
temu gościliśmy uczestników, stypendystów „Fundacji nowego tysiąclecia”, bez
płatne bilety takich wniosków jest duże, bo to jest duże miasto, popularne do,
którego młodzi ludzie lubią przyjeżdżać i wielu z tych no to są ludzie nie
zamożni więc występują o nie i wtedy my musimy się głowić jak legalnie ich
przewieść tymi tramwajami czy autobusami, więc, żeby nie kombinować co
roku, żeby co roku nie mieć tych problemów to w związku z tym prośba o te do
100 biletów. Jak chcecie to Państwo możecie wpisać do uchwały rady, że ja
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będę co kwartał składał sprawozdanie, że te 100 biletów rzetelnie rozdaję czynie
rzetelnie wg. Waszej wiedzy, wprowadźcie mechanizm kontrolny ale ja sądzę,
że ja bym przestrzegał przed łatwym odrzuceniem tego. Zgadzam się Panie
radny anachronicznego zapisu, bo ja uważam, że państwo polskie po to bierze
od nas podatki, że powinno zapewnić sprawy bezpieczeństwa od a do z a nie,
żeby policja chodziła z garnuszkiem po samorządach i kaskę zbierała jest to
kompromitujące i to potwierdzam ale niestety to kompromituje wszystkie
kolejne rządy i lewicowe i prawicowe, taka jest prawda, tak było za AWS tak
było za SLD i tak jest obecnie. Taka jest prawda i co ja mogę na to poradzić ani
Pan ani ja nie mamy na to większego wpływu oprócz tego, że raz na 4 lata
rzucić kartkę do urny. Dziękuje.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę, Pan Kaminski.
r adny Wiesław Kamiński – Pr zewodniczący Komisji Budżetowej.
Rozwiązanie jest bardzo proste, właściwym wnioskiem, byłoby, właściwą
reakcją byłoby Panie Prezydencie wystąpienie do Rady Miasta o te 180 tys. zł.
przekazania do budżetu policji i wskazanie im gdzie mogą kupić bilety bo tak
naprawdę to nie jest tylko kwestia, kompromitacji policji, która jest nie
dofinansowana , jest kwestią jeszcze inną, mianowicie psucie rynku.
Jeżeli Pan Prezydent uważa, że należy komuś przekazać te pieniądze lub Rada
Miasta to niech przekaże pieniądze ale niech oni to kupią a nie w formie
uchwały w formie uchwały przez organ stanowiący tworzy się następne
uprawnienia jest to zasadniczy inny sposób myślenia.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Jeszcze przed głosem Pana Przewodniczącego, Pan radny Sowiński.
r adny Tomasz Sowiński – Pr zewodniczący Komisji Edukacji.
Ja bardzo króciutko, chciałbym podziękować Panu Prezydentowi za to, że
przychylił się do, tutaj wniosku także przez kolegów i koleżanki składanego o
zniesienie opłaty za bagaże, wydaje mnie się to rozsądne i w dobrym kierunku i
wydaje mnie się też, jako że jest tam zapis – bagaż osobisty, że pralka ,
samochód, czy lodówka nie jest bagażem osobistym i to też raczej jest czytelne i
raczej nie grozi nam robienie bagażówek z ZKM.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego
Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej Pana Stanisława
Stencla.

48

Stanisław Stencel – Pr zewodniczący ZZ Komunikacji Miejskiej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ja chcę powiedzieć na wstępie, że bardzo
zabiegałem o to, żeby przed Państwem mieć możliwość przytoczenia parę
faktów. Otrzymałem zgodę na 2 min. a w związku z tym no będę musiał z
konieczności ograniczyć się rzeczywiście do faktów.
Wśród polityków funkcjonuje taka zasada, ze z faktami się nie dyskutuje.
Proszę Państwa pod koniec lat 90, kiedy zaczęto restrukturyzować ZKM
praktycznie w kraju były wszystkie firmy już z restrukturyzowane,
przekształcone w spółki z o. o. Ktoś może powiedzieć dlaczego w Gdańsku tak
późno ? albo może coś takiego powiedzieć, że związki zawodowe blokowały,
przeszkadzały w tej restrukturyzacji, o to chciałem pokazać fakt, dokument, że
to właśnie my wystąpiliśmy jako związki zawodowe do Pana Prezydenta o to
jest dokument jeżeli ktoś by się chciał zapoznać z tym, żeby proces
restrukturyzacji ZKM rozpocząć możliwie jak najszybciej. Rozpoczęły się
oczywiście rozmowy i jak to zwykle bywa, jeżeli występują dwie grupy
interesów to były pewne rozbieżności. Takim największym elementem, który
nas wtedy różnił z miastem to było to, że nie chcieliśmy pozwolić, żeby ZKM
został podzielony na spółki na wiele zakładów. Uważaliśmy, z reszto to się
potwierdziło w kraju, że takie miasta jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź,
Kraków mają jednego dużego przewoźnika, który jest gwarantem dla
samorządu, który ma odpowiedni potencjał taborowy i odpowiednich ludzi do
wykonywania tej komunikacji, że tak powinno być również w Gdańsku. To z
reszto tak jak powiedziałem potwierdza się w całej Polsce takie rozwiązanie
funkcjonuje. Zaczęły się oczywiście rozmowy na temat uprawnień dotychczas
obowiązujących wśród pracowników ZKM. Wtedy nas zapewniano, Pan
Prezydent Adamowicz, Pan Wiceprezydent Gwizdała, że nie chodzi o to, żeby
zabrać uprawnienia pracownikom ZKM, to jest zupełnie jak nam powiedziano
nie porozumienie. Chodzi o uregulowanie relacji między zamawiającym
miastem a firmą, które te usługi wykonuje. Chodziło o zdefiniowanie wielkości
zadań, jedynym wskaźnikiem jak Państwo wiecie wozokilometr i odpowiednio
za to płace. Jeżeli chodzi o uprawnienia pracownicze, obiecano, że one
wszystkie pozostają. Ja proszę Państwa chcę pokazać drugi dokument, w którym
też nie powinno się dyskutować, jest to odezwa Pana Prezydenta Miasta
Gdańska do pracowników ZKM, zacytuję dosłownie takie jedno zdanie co Pan
Prezydent Adamowicz wtedy pisał: „ naszą intencją jest stworzenie ZKM
silnego, sprawnego, sprawnie zarządzającego, konkurencyjnego i efektywnie
ekonomicznego podmiotu zdolnego do działań w warunkach rynkowych.
Mogę Państwa zapewnić, że nie zależnie od wariantu restrukturyzacji oraz
przyszłej struktury ZKM miasto zawsze utrzyma własnościowy pakiet udziałów
w firmie by mieć decydujący wpływ na jego działanie, w szczególności to dot.
pełnego uwzględnienia i zabezpieczenia państwa interesów jako pracowników
ZKM. Dlatego już teraz jesteśmy gotowi zagwarantować państwu pakiet
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socjalny, proszę, nie obawiajcie się masowych zwolnień, redukcji załogi,
ponieważ nic podobnego nie nastąpi.”
Ja chcę, jeszcze powiedzieć, że w rozmowach z Panem Gwizdałą było coś
takiego powiedziane, co pan rozumie, czy co Państwo rozumiecie przez pakiet
socjalny? Takiego prawnego określenia w sprawie pracy nie ma, no było to
powiedziane m. inn. te uprawnienia, które macie, je zachowacie.
To nie jest zamach na wasze uprawnienie chodzi o to, żeby były uporządkowane
relacje między ZKM. Jakby konsekwencją, tych wszystkich rozmów została
podjęta uchwała Rady Miasta Gdańska, też ją mogę tutaj Państwu pokazać,
gdzie w zasadzie jest wszystko opisane o przekształceniu ZKM.
Ja tylko chcę jeden punkt przytoczyć, bo jest to po prostu fakt. W 6 punkcie
pisze się tak: po przekształceniu zakładu w spółkę zostanie zawarty nowy
zakładowy układ zbiorowy pracy z zachowaniem dotychczasowych uprawnień
zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników ZKM w Gdańsku.
Proszę Państwa, jeżeli tu są jeszcze jakieś wątpliwości prawne to myśmy ich
nie mieli, my zachowujemy dotychczasowe uprawnienia. Tak nam to
odpowiedziano.
Wysoka Rado! W świetle tych faktów, które, przytaczam nasuwa się następny
fakt, załoga Zakładu Komunikacji Miejskiej została oszukana! Ja osobiście
jestem podeptany przez Pana Adamowicza, jako tego, który w imieniu
pracowników i związków zawodowych uczestniczyłem jako główny negocjator
tych rozmów, jeżeli nawet taki lis prawniczy jak Pan Prezydent Lewna jest,
znalazł tutaj kruczek, że tu nie ma o biletach mowy to chcę powiedzieć, myśmy
się umawiali w duchu zachowania uprawnień pracowniczych dotychczasowych,
które, my wtedy posiadaliśmy. Z reszto chcę powiedzieć jednoznacznie,
uprawnienia, które miał ZKM są standardem w Polsce, nic dodatkowego,
większego nie mamy takie uprawnienia mają w Gdyni i w większych miastach
polskich i nic tu nadzwyczajnego nie ma jest tu tylko kwestia, że nie zostały te
umowy zachowane. Wśród pracowników jest bardzo duże rozgoryczenie,
zaczynają funkcjonować zupełnie bez sensowne dyskusje na temat kto i jakie
uprawnienia ma i miedzy innymi są wymieniani Państwo jako radni, którzy
takie uprawnienia mają. Ja chciałbym za apelować do Państwa, żeby Pan
Prezydent wywiązał się i te osoby, które te dokumenty podpisały, żeby się
wywiązały z tego co podpisały.
Panie Przewodniczący, dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzenia, Wysoka
Rado, dziękuję za uwagę.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Olszewski.
r adny Ryszar d Olszewski.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący Związku Panie
Stanisławie Stencel jeszcze na sekundkę jeśli mogę.
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Nie tylko Pan, Panie Stasiu pamięta, to jest koniec lat 80 i początek 90 i nie będę
szczegółowo płodził, chyba, ze Pan chce w tym momencie, bo Pan powiedział,
że byliśmy jedynym miastem, które na początku lat 90 nie poszło w kierunku
prywatyzacji tak jak Wrocław, Warszaw czy Poznań. Czy muszę przytaczać co
było powodem naszego sporu, Rady I kadencji i Związków, chyba raczej nie?
Proszę w ten sposób nie podchodzić do sprawy i to tyle nie chcę z Panem
debatować i dyskutować możemy w kuluarach.
Panie Przewodniczący! Odniosę się do autopoprawki przyjętej w ciemno przez
Prezydenta a zgłoszonej przez SLD, pracowników wykonujących czynności
służbowe, oczywiście, ze jest to dobre rozwiązanie. Tylko proszę mi
wytłumaczyć co to znaczy czynności służbowe. Czy Pan Prezydent w tym
miejscu swoim zarządzeniem, uporządkuje te czynności służbowe? To jest raz.
Następna uwaga to co mówi Kaziu Koralewski, że pracownik kończy zmianę i
różnie to bywa i tu jest racja nie dyskutuję, są potrzeby są problemy należy się
pochylić i przyjąć je. Ale dlaczego my podchodzimy do sprawy połowicznie.
Dwa lata temu rozdzielając na strategicznego przewoźnika ZKM jako spółkę,
wydzieliliśmy infrastrukturę: torowiska, przystanki, które są przypisane ZDiZ,
dlaczego również w tej autopoprawce nie uwzględniono tych pracowników oni
też się poruszają po mieście, muszą w różnej formie wydatkować a oni są
jednostką budżetową tak samo gminną. Prosił bym, żeby Pan Prezydent również
w autopoprawce uwzględnił interes tych pracowników, jeżeli już idziemy i
rozwiązujemy problem całej pakiety, Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łęczkowski.
r adny Włodzimier z Łęczkowski
Panie Prezydencie! To co Pan na końcu powiedział to ja tak jak Pan zawsze nie
zgadza się ze mną to w tym przypadku też powiem, że ma Pan 200% racji, że
przyjął Pan te dwie sprawy jako autopoprawkę. Chcę powiedzieć tak, że dużo
tutaj było powiedziane o tych 100 biletach o służbach mundurowych to ja
również chcę przypomnieć Panu Kamińskiemu jako członkowi Komisji
Budżetowej, że część z PIT i CIT zostaje po prostu tutaj w mieście, Jeżeli
będziemy patrzeć na ustawy, które są podejmowane na szczeblu krajowym to
również, pozostawiają część środków i teraz te część środków, jest dzielona
tutaj u nas w mieście Gdańsku. Ja chciałbym się odnieść tylko do kilku spraw i
myślę, że te sprawy zostaną załatwione. Chodzi o takie sprawy, przecież jak
ktoś jest na służbie jest w autobusie czy w tramwaju i śledzi jakiegoś przestępcę
to co on ma wtedy zrobić, kiedy podchodzi pracownik „Renomy” i mówi proszę
o bilet, co on ma pokazać wtedy, swoją blachę. Otóż, ja uważam, że policja
powinna, jeżeli ktoś chciał być policjantem cały dzień, poruszać się w
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mundurze, wtedy by nie było w ogóle problemu, ale myślę, że sama policja
dzisiaj nie chce chodzić w mundurach. Co do kwestii „Renomy” otóż, Panie
Dyrektorze ja się wybieram do Pana bo wielu mieszkańców przychodzi do mnie
ze skargami, przychodzą dzieci, matki, które jadą z dziećmi wózkami w
tramwaju lub w autobusie, przychodzą osoby starsze, które, no jeszcze pracują i
dojeżdżają do zakładu pracy i mają bilet miesięczny ale nie wpisali np. nr na
bilecie, swojego nr legitymacji, pokazują nie raz temu kontrolerowi, że proszę
bardzo ja mam bilet przez 2 – ce, już tego roku i miałem wpisane teraz po prostu
zapomniałem. Nie ma mowy, nie ma tego, że może przy nim wpisać tylko po
prostu płaci pani 140 zł. Albo np. skrzyczy matkę, która uspakaja płaczące
dziecko w wózku i nie może w tym momencie wybrać biletu i pokazać, no to są,
po prostu ja wiem, że wiele ludzi w „Renomie” jest zatrudnionych kulturalnych,
natomiast w większości wiem, że to są ludzie nie chcę już nazwać bo tu nie jest
miejsce, żeby brzydko nazywać tych po prostu kontrolerów. Ale uważam, że
ponieważ spółka została w ramach przetargu wybrana przez miasto to
chciałbym, żeby Prezydent i Pan, Panie Dyrektorze zajęli się ta sprawą bo są po
prostu naprawdę to co dzisiaj powiedziane na tej sali, nie raz przykre
zachowania tych kontrolerów. Ja nie mówię, że po prostu, że nie muszą
kontrolować, oczywiście tak ale w niektórych przypadkach to wymagana jest
kultura. Jeżeli chodzi tak jak tu niektórzy mówią, dobrze się stało, że
potraktowano no bo jeżeli jedzie np. pracownik „Renomy”, który nie jest na
służbie i pracownik „Renomy” skontrolował, pracownika, który jest zatrudniony
w „Renomie” i co mu wtedy, wystawi mu mandat? Chyba nie, no nie wystawi
bo koleś, kolesiowi nie wystawi mandatu, no nie czarujmy się. Natomiast jeżeli
pracownik będzie się przemieszczał z Jelitkowa do swojej bazy i nie będzie miał
biletu to normalnie dostanie mandat. Tu się naprawdę trzeba zastanowić i na
koniec powiem otóż dzisiaj mój kolega złożył wniosek, żeby nad tą grubą
książką nie dyskutować, koalicja rządząca przegłosowała, że nie może to czekać
miesiąca, nie można nad tym dyskutować. Otóż nad niektórymi uchwałami
trzeba naprawdę długo, rzeczowo dyskutować i wysłuchać wszystkich i
podejmować takie decyzje, żeby w przyszłości z powrotem nie wracać.Dziękuję
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuje bardzo. Od razu odpowie Pan Dyrektor, bardzo proszę, krótko też.
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Trzy pytania były Pana radnego
Łęczkowskiego.
Pierwszy wniosek o spotkanie z „ Renomą ” i z udziałem Pana
Przewodniczącego RMG oraz Pana Prezydenta. Spotkanie odbędzie się w
najbliższych dniach i te tematy, które Pan poruszył, omówimy w gronie osób
tych kompetentnych aby „Renoma” te sygnały otrzymała.
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Każdy pracownik „Renomy”, który jest po służbie musi kupić bilet, musi płacić,
nie ma takiej ulgi dla „Renomy”, i po trzecie ciężka sytuacja odnośnie biletów w
Gdańsku wymaga pewnych działań, które są w tej chwili prowadzone i proszę
obserwować tego wyniki i będziecie mieli Państwo sprawozdanie z tego po
upływie czterech miesięcy, Prezydent przedstawi sprawozdanie o wynikach
działania „Renomy”. Dziękuję Panu bardzo, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli
odpowiem Pani Zofii Gosz.
Po pierwsze Związek Aglomeracyjny gdy powstanie on będzie miał od nowa
zasady ustalania taryf dla wszystkich i problem ZKM nie będzie istniał bo to
będzie jedna wspólna polityka taryfowa dla całego Trójmiasta, dlatego, też
proszę się tego nie obawiać.
I drugie pytanie Pani było czy ta uchwała jest zgodna z prawem, prawnicy ją
sprawdzili, poprawki mogą być uchwalone zgodnie z prawem. Dziękuję
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuje bardzo, bardzo krótko jeszcze uzupełniająco Pan Ryszard Olszewski.
r adny Ryszar d Olszewski
Panie Przewodniczący, dziękuję ale proszę o głos w kwestii formalnej.
Przysłuchując się dzisiejszej debacie mogę stwierdzić krótko, ten projekt
uchwały jest źle przygotowany, nie do końca zabezpiecza interesy i słuszne
ZKM, nie do końca są uwzględnione innych interesy.
Składam dwa wnioski formalne: o zamknięcie listy mówców a drugi o
skierowanie tego projektu do komisji, celem dopracowania i doprecyzowania.
Dziękuje bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Strasznie długa lista jeszcze siedem osób.
Kto z Pań i Panów radnych jest za zamknięciem listy mówców?
Proszę o naciśniecie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a
r adny Kazimier z Kor alewski Pr zewodniczący Komisji Gospodar ki
Komunalnej i Mor skiej.
Ja bym tu zgłosił, może kontr wniosek, jeśli chodzi o odesłanie do komisji bo
może powinniśmy odesłać to do Prezydenta i, żeby Prezydent ten problem
rozwiązał, ponieważ rzeczywiście Pan Prezydent ma racje, że są w tym kraju
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skandale ale skandalem będzie w Gdańsku jeżeli Pan Prezydent tego problemu
w Gdańsku nie rozwiąże i zrzuca to na barki Rady Miasta, oczywiście, wiemy,
że Pan Prezydent ma większość w swoim klubie jak zaproponuje tak będzie,
prawda?, ale w tym wypadku jednak dawali jedne przywileje, spierali się o inne
świadczenia, prawda?. Wiec tu praktycznie następuje jakaś taka sprzeczność w
tej logice, tak, że no może nie kontr wniosek ale dodatkowy wniosek. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję, Pan radny Czesław Nowak.
Radny Czesław Nowak
Ja chciałbym się zwrócić do Pana Przewodniczącego Związku Zawodowego a
apelem, ja związkowcem jestem od 70 roku a w 95 zakończyłem, działalność
związkową, także wiem na czym ona polega i Pan chyba nie powie, że nie
byłem wam życzliwy, przy przekształceniach akurat takich jak oczekiwaliście
od miasta wtedy kiedy decydował się los ZKM. Ale chciałbym, również
powiedzieć, że jeżeli poszliśmy na taką koncepcję jaką wyście sobie wybrali bo
taka jest prawda, że upadły koncepcje podziału na spółki itd. i poszło to po
waszej linii. Jeżeli tam zawarliśmy taką sugestię, że te wszystkie wasze
uprawnienia znajdą się w zakładowej umowie o pracę, to myśmy wam nie
odbierali uprawnień tylko należy te uprawnienia w egzekwować w swoim
zakładzie i to jest kwestia umowy pomiędzy miastem a waszym zakładem.
Natomiast wy jako pracownicy nie jesteście stroną dla Prezydenta czy dla Rady
Miasta bo tak należy tą sprawę widzieć. W związku z tym, jeżeli panowie tu
występujecie do Prezydenta z pominięciem waszej dyrekcji no to wy
oczekujecie przywilejów od Rady Miasta czy od Prezydenta. Wy macie
podpisaną umowę o pracę z ZKM i tam należało by szukać waszych uprawnień
dodatkowych. Ja chciałbym podać wam dodatkowy taki przykład, bo gdy byśmy
tak zaczęli rozszerzać uprawnienia to my pracowników socjalnych, którzy
jeżdżą na kontrole itd. i miasto wykupuje im też bilety, w związku z tym miasto
same od siebie wykupuje dla pracowników socjalnych bilety po to, żeby mieć
nad tym kontrolę. W związku z tym, jeżeli porządkujemy a być może, że za 5lat
sytuacja się zmieni a wasze uprawnienia by zostały to jak to będzie wyglądało
wobec innych pracowników przedsiębiorstw prywatnych, które będą świadczyły
usługi komunikacyjne na terenie miasta Gdańska, czy oni też za żądają wolnych
przejazdów od Rady Miasta czy od Prezydenta. Jest jeszcze jedna sprawa.
Będzie skierowana duża pomoc, pomoc z Unii Europejskiej ja bym chciał
zapytać Pana Prezydenta albo prawników, czy ewentualnie podjęcie takiej
uchwały, nie będzie sprzeczne, bo jeżeli będziemy kupować autobusy, dotować
ZKM itd. a jednocześnie uchwalimy taką dotację, taką ulgę dla pracowników
czy nie będzie to uznane jako pomoc publiczna ze środków Unii Europejskiej,
tak nie może to być zagrożone. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że my np. na
terenie Obszaru Wolnocłowego na terenie portu, musimy wypowiedzieć
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wszystkie umowy dla tych, którzy dzierżawią od nas teren, jeżeli my go
remontujemy bo jeżeli ktoś wykorzystał z tego terenu a my go remontujemy za
pieniądze unijne przy ich wsparciu to Unia ma pretensje, ze dotujemy inny
podmiot prawny. W związku z tym tu należy, również te sprawy rozstrzygnąć,
żeby to było zgodne itd. Natomiast chciałbym, abyśmy zrozumieli, gdzie
pracujemy, czego oczekujemy, oczekujmy od swojego przedsiębiorstwa w
którym pracujemy. Myśmy się rozdzielili, żebyście Państwo wiedzieli nie
podpisujecie umowy z Radą Miasta z Prezydentem tylko z dyrekcją ZKM i nic
więcej nie mam do powiedzenia.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Koralewski na chwilę.
r adny Kazimier z Kor alewski – Pr zewodniczący Komisji Gospodar ki
Komunalnej i Mor skiej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!, może tak lepiej na spokojnie bez emocji.
Chciałem powiedzieć, że ta zmiana to już jest chyba 6 zmiana uchwały
podstawowej więc mój wniosek do Prezydenta byłby to może raczej apel do
Prezydenta, że najlepiej by było gdyby on wziął sprawy w swoje ręce,
uwzględnił postulaty, które padły tu na tej sali i w formie tekstu ujednoliconego
przedstawił to Radzie Miasta, byłoby to bardziej czytelne i rzetelne jednocześnie
bo takie wyrywkowe nie dają nam obrazu jak ta uchwała wygląda i trzeba by
dodać, chyba, że Prezydent tu w jednej chwili, szczelając palcami dodaje lub
zdejmuje paragraf a my w komisji produkujemy już może 3 segragator
protokołów. W związku z tym, myślę, że lepiej to będzie jeśli to będzie przez
Pana Prezydenta zaproponowane w jakiejś wersji przemyślanej na forum Rady.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Pan Maciej Lisicki.
r adny Maciej Lisicki
Proszę Państwa, po kolei, pierwsza sprawa. Ja miałem okazję w styczniu
rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych, również Pan
Koralewski na spotkaniu był, na temat biletów bezpłatnych dla pracowników
ZKM. Otóż po tym spotkaniu poprosiłem, poprzez naszą sieć informacyjną
Związku Miast Bałtyckich, zapytałem członków związku jak ta sprawa jest
rozwiązywana w poszczególnych miastach w obrębie basenu Morza Bałtyckiego
i otrzymałem kilkadziesiąt odpowiedzi z: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Danii
Niemiec od naszych członków i okazało się tak, w części miast są bezpłatne
przejazdy dla pracowników, w części nie ma takiego przywileju, nigdzie nie
było przywileju dla rodzin, także to nie podlegało dyskusji. Natomiast w tych
miastach, gdzie były bezpłatne przejazdy dla pracowników firm
komunikacyjnych, była jedna zasada, te przejazdy były finansowane przez to
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przedsiębiorstwo to są przedsiębiorstwa zarówno komunalne jak i prywatne i to
uzgodnienie było w zasadzie między pracownikami a daną firmą, natomiast nie
było tak, że gdziekolwiek miasta fundowały te bezpłatne bilety wprost.
To pierwsza uwaga, druga uwaga to jeśli chodzi o te bezpłatne bilety dla służb
mundurowych dla policji. Proszę Państwa to tak de vacto nie jest żadna strata
dla dochodów miasta, dlatego, że te osoby gdyby tych biletów nie otrzymały to
w przeważającej części przypadków w ogóle by tym pojazdem nie jechały bo
one nie jadą tam dlatego, że chcą gdzieś tam dotrzeć z jednego miejsca na
drugie tylko mają tym pojazdem jeździć po to, żeby w trakcie pełnienia służby
w tym pojeździe ewentualnie złapać np. kieszonkowca w związku z tym, krótko
mówiąc to nie są przejazdy, które byłyby związane z jakąś działalnością
gospodarczą, ci ludzie po prostu by nie jeździli nie mając tych biletów, także nie
jest to strata dla dochodów miasta. Trzecia uwaga, ja sobie zdaję sprawę, że
dzisiaj ta dyskusja jest dosyć burzliwa, trochę taka skomplikowana i sytuacja
jest tu na sali dość dynamiczna ale wydaje mi się jednak, że jesteśmy jednak w
stanie opanować treść tej uchwały i jestem gorącym zwolennikiem, żeby dzisiaj
jednak tą uchwałę podjąć. Powiem dlaczego, to co wspominał Pan radny
Łęczkowski, jeśli otrzymuje on czy inni radni czy Pan Prezydent czy inni radni,
dziesiątki czy też setki skarg na działalność „Renomy” to m. inn. dlatego, że te
przepisy są nie do końca jednoznaczne i np. kwestia bagażu jest tutaj na pewno
jednym z powodów skarg i żali tych wózków czy tam rowerków. Jeśli to dzisiaj
załatwimy to o miesiąc mniej tych skarg mamy i my i mieszkańcy tego miasta i
„Renoma” o miesiąc mniej kłopotów.
Więc myślę, że warto tutaj poświęcić chwilę czasu, nie wiem może przerwać na
chwilę procedowanie tej uchwały, poprawić, wrócić ale wydaje mi się, że
jesteśmy w stanie ją w stanie takim dobrym, dzisiaj podjąć, uchwalić dla dobra i
„Renomy” i ZKM i mieszkańców Gdańska. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Ja może jeszcze poproszę Pana Dyrektora, żeby odpowiedział na
pytanie, czy to dzisiaj trzeba czy powinniśmy, czy są jakieś przeszkody?
Bardzo proszę.
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado! Bardzo gorąco apeluję o podjęcie tej
uchwały z Państwa poprawkami, ponieważ właśnie to co Pan radny Lisicki
powiedział wszyscy na to oczekują na te zmiany, które Państwo podejmiecie
dzisiaj, jakże i te poprawki, które zaproponowaliście dzisiaj są one tu zawarte,
dlatego też do Pana Koralewskiego apeluję. Podejmijcie Szanowni Państwo to
uchwałę z poprawkami, dlatego, że ona oczekuje uruchomienia dla przede
wszystkim mieszkańców Gdańska, dlatego też bardzo gorąco Prezydent o to
apeluje. Dziękuję bardzo.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej Pani radna Zofia Gosz.
r adna Zofia Gosz
Ja mam króciutkie już pytania i jeden komentarz, mianowicie, jeszcze wracam
do tych 100 biletów bezpłatnych do których mamy upoważnić Pana Prezydenta.
Ja kwestionuję tutaj dwie sprawy, upoważnienie Pana Prezydenta nie
kwestionuję przyznania jeżeli jest taka potrzeba samych biletów ale w innej
formie albo w pieniężnej i wtedy będzie wykorzystane tyle ile potrzeba,
dlaczego to ma być 100? Z reszto mam pytanie finansowe z tym związane to jest
darowizna miasta czy od tego nie zapłacimy podatku Vat? Bo nie ma na ten
temat jednoznacznego zdania czy ktoś zapytał o to?, bo wtedy nie byłoby 169
tys. bo tyle wyliczono tylko znacznie więcej. Następna sprawa jeżeli chodzi o
tutaj się mówi, że może to być poczytane jako pomoc publiczna, Pan Nowak
powiedział:  „ jeżeli damy ZKM bezpłatne przejazdy a czy nie może to być
poczytane jako pomoc publiczna dla organu administracji rządowej, organizacji
pozarządowych bo jeżeli tak to rozważmy te obydwie darowizny, jeżeli to tak
chcemy nazwać czy uprawnienia, które są w tej uchwale. To są aspekty prawne
o, które ja wnosiłam nawet na piśmie a na komisji o ten podatek. Następna
sprawa jeżeli chodzi o „Renomę” ja zadawałam swego czasu interpelację,
ponieważ mamy tyle skarg ja już nie wyłuszczam ich tutaj, bo dostaję je na
piśmie i telefonicznie, mianowicie odpowiedź jest taka pokrótce, że „Renoma”
otrzymuje 100% nałożonych i w egzekwowanych mandatów. Więc tutaj
dochodzi z tej interpelacji wynika, że „Renoma” egzekwuje, miasto nie ponosi
żadnych kosztów, nie dostaje żadnych pieniędzy z tego, nie ma żadnych
wpływów tylko ma koszty w postaci bezpłatnych biletów i wszystkie koszty
sądowe wyegzekwowania czy postępowania administracyjnego, ponosi
„Renoma” w co ja nie do końca wierzę, że to jest możliwe, że „Renoma” w
ogóle może egzekwować w imieniu władz miasta bo to są środki komunikacji
miasta i uprawnienia miasta i obowiązki miasta przewozy publiczne.
Dlatego, też proszę mi odpowiedzieć, czy na pewno nie zapłacimy podatku,
jakiegokolwiek od tych biletów, które przyznamy policji bo teraz się
dowiedziałam, że to tylko o policję chodzi. Owszem policja może dostać tylko,
powinno to być, aha! Pan Lisicki powiedział: „ że pytał różne miasta
nadbałtyckie, ja muszę powiedzieć, że ja też byłam w kilku miastach
nadbałtyckich jak w Norwegii i w Helsinkach, gdzie są takie bilety. Przyjechała
nasza delegacja, idziemy do zakładu komunikacji miejskiej lub do zarządu
komunikacji i dostajemy ilość biletów na ilość członków delegacji ale one są
kupione i nam wręczone, tam nie jest nikt upoważniony. Bo chodzi o to, że my
jako organ uchwałodawczy, mający jedynie uprawnienie w tej kategorii,
upoważniamy dalej Prezydenta i z tym się nie zgadzam i o to pytałam prawnie i
o to pytałam również mec. Bodakowskiego, no mam odpowiedź bardzo szeroką
ale nigdy konkretnie na zagadnienie, żebyśmy później się nie obudzili i nie
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musieli płacić podatku. Bo ja nie mam nic przeciwko policji, jeżeli jest
dokładnie to określone, kiedy i na jakich zasadach ona będzie korzystać a nie, że
każdy i zawsze. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Agnieszka Pomaska.
r adna Agnieszka Pomaska
Szanowni Państwo! Tak przysłuchuję się tej dyskusji i mam wrażenie, że
niestety niektórzy z radnych nie do końca wiedzą o co w tej uchwale naprawdę
chodzi. Ja przypomnę, że mam tu przed sobą artykuł z „Gazety Wyborczej”, Pan
redaktor siedzi tu na sali, może potwierdzić z 10 lutego dzisiaj mamy 30 marca,
zapowiadający, że radni zmienią uchwałę. Geneza uchwały była taka, że
„Renoma”, która tak naprawdę nie robi niczego nadzwyczajnego i ja jeżdżę
regularnie komunikacją miejską i nigdy nie spotkałam się z jakimiś nie
przyjemnościami, obserwuję bacznie ich poczynania, że „Renoma”
wykorzystuje czy korzysta i egzekwuje obowiązujące prawo. To prawo
egzekwuje przede wszystkim czy w stosunku do osób, które przewożą różnego
rodzaju bagaże, chodziło przede wszystkim o studentów i uczniów, którzy tak
naprawdę do tej pory nie mają możliwości dojeżdżania na swoje zajęcia, jeśli są
uczniami szkół plastycznych, artystycznych czy studiują na ASP i taka była
geneza tej uchwały i apeluję do tego, żeby nie uniemożliwiać studentom i
uczniom przez kolejny miesiąc dojeżdżania na własne zajęcia. Także wniosek o
odesłanie tego projektu do komisji czy też do Prezydenta naprawdę jest nie
poważny. Mieliśmy wystarczająco czasu, żeby nad tą uchwałą debatować.
Też nie bardzo rozumiem dlaczego przy tej okazji pojawiło się tysiące
postulatów, żeby obdarować kolejne grupy bezpłatnymi biletami. Ja przypomnę
i Pan Dyrektor potwierdzi, że bezpłatne przejazdy i takie też było porozumienie
swojego czasu z pracownikami ZKM są, zapewnia im spółka ZKM swoim
pracownikom i dlatego wyciąganie teraz różnych grup społecznych i chęć
obdarowywania jest zupełnie nie na miejscu. Ja przyznam szczerze, że też nie
popieram tego pomysłu wpisania do tej uchwały 100 bezpłatnych przejazdów,
wydaje mi się, że to nie będzie do końca czytelne i myślę, że to można załatwić
w inny sposób, także jestem tutaj zdecydowanie przeciwnikiem tego zapisu.
Natomiast mam pytanie, bo Prezydent wniósł już autopoprawkę odnośnie
bezpłatnych przejazdów na czas pracy pracowników ZKM. W jaki sposób to
będzie wykonywane, bo ja sobie nie wyobrażam, czy po pierwsze, pracownicy
ZKM mają już wykopywane te bezpłatne bilety, to po co dodatkowo
wprowadzamy zapis, że oni mają na czas przejazdu te bezpłatne bilety mieć i w
jaki sposób to będzie egzekwowane, czy jak oni dostaną ten bilet, jednorazowy,
wielorazowy, pokażą legitymację, że przejeżdżają z Brzeźna do Nowego Portu
w jaki sposób to udowodnią, nie rozumiem tego. Dziękuję bardzo.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
W kwestii formalnej, kto? W formalnej, bardzo proszę, jakiej kwestii formalnej?
Bardzo proszę, Pan Olszewski.
r adny Ryszar d Olszewski
Dziękuję bardzo, nie mogę się zgodzić z wypowiedzią naszej miłej koleżanki.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Ale to nie jest kwestia formalna.
r adny Ryszar d Olszewski
Sprostowanie, a to jest kwestia formalna, bo jeżeli mnie się to dzisiaj zarzuca, że
ja nie rozumiem o czym rozmawiamy w tym punkcie, to chętnie bym
zagłosował nad propozycją pierwotną uchwały, ale ona się diametralnie
zmieniła Pani Agnieszko. Pan Prezydent przyjął autopoprawkę, są inne
zgłoszenia i stąd jest daleko idący wniosek skierowania tylko i wyłącznie do
komisji i apeluję do radnych o rozwagę, żebyśmy po raz siódmy nie podchodzili
do nowelizacji wcześniej przyjętej uchwały. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
To nie był wniosek formalny, przypominam. Pani Danuta Putrycz.
r adna Danuta Putr ycz
Szanowni radni, ile tu słów pada, myślę, że nawet gdy była inicjatywa Pani
radnej Pomaskiej w sprawie przewozu różnych rzeczy przez uczniów i
studentów to przy okazji poprawia się wiele innych rzeczy i bardzo słusznie. W
związku z tym myślę, że radni wiedzą o czym mówią i Pan Prezydent
wprowadzając różne poprawki też wie o czym mówi. Ale tak na marginesie to,
to tylko tak na marginesie. A teraz w sprawie którą bym chciała poruszyć.
Wystąpienie Pana Przewodniczącego Związków Zawodowych przypominało o
przywilejach, które miały być zachowane i takowe przywileje były
przyrzeczone, gdzie miały być zapisane w umowach między ZKM w czasie
prywatyzacji a Panem Prezydentem. Zgadzam się co do jednej rzeczy, że
rzeczywiście tu na sesji również takie przyrzeczenia padały, że to wszystko
zostanie tzn. nie wszystko, przywileje dla pracowników w sprawie przejazdów
zostaną zachowane. Wspaniałomyślnie Pan Prezydent przyjął w formie
autopoprawki nasze zgłoszenie. Gdyby zechciał uzasadnić dlaczego nie przyjął,
uzasadnienia w formie autopoprawki, wniosku a nie uzasadnienia a wniosku
komisji która zgłosiła wniosek, pracownicy otrzymują ulgę. W ramach tego
porozumienia chcę, powiedzieć, jeszcze Państwu dodać tego nikt nie podnosił
ale te przywileje, które maja pracownicy stanowią ich indywidualny dochód i z
tego jeszcze odprowadzają podatek chyba?, w związku z tym zapis taki w
uchwale, powoduje, że taki podatek od osób fizycznych, myślę, że nie wystąpi.
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Dlatego poproszę jednak Pana Prezydenta o odpowiedź dlaczego nie chce
zgodzić się na przywilej dla pracowników, rozszerzony zgodnie z
wcześniejszym przyrzeczeniem gdzie dla „Renomy” żeśmy zapisali w trakcie
wykonywania działalności i tu podzielę pogląd, że trudno uchwycić, kiedy
pracownik wykonuje działalność a kiedy li tylko dojeżdża do pracy lub z niej
odjeżdża do domu. Takich zasad tu nie mamy więc w związku z tym trudno to
rzeczywiście określić. W związku z tym, myślę, że warto by było jeszcze raz
przemyśleć i możliwe, ze po tych dyskusjach Pan Prezydent przemyśli i
przyjmie w formie autopoprawki wniosek komisji zamieniając nasz wniosek,
który złożyliśmy jako klub SLD. Myślę, że byłby na ten moment on bardziej
słuszny z takich czy innych względów o czym żeśmy tutaj rozmawiali i padało
wiele argumentów. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Grabarek.
r adna Elżbieta Gr abar ek.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ta dyskusja pokazuje jaki kształt ma ta
uchwała, ile ona ma błędów i wad, w związku z tym, nie uważam, tutaj kieruję
słowa do Pani radnej Pomaskiej, że nie należy wszystkie te aspekty uwzględnić.
Ja mam kilka uwag odnośnie tej uchwały, pierwsza sprawa dot. uprawnień
pracowniczych, jest standard, który jest stosowany w wielu krajach, właśnie to,
że do układu zbiorowego pracy wpisuje się te uprawnienie i to nie powinno być
kompetencją rady tylko właśnie Prezydenta i to powinno być uporządkowane, to
powinno być uporządkowane, że takie prawo pracownicy mają, to jest po
pierwsze. Druga sprawa dot. tych różnych zwolnień i tutaj tych bytów możemy
mnożyć i co roku byśmy musieli nowelizować uchwałę. Ja proponuję, inne
prostsze rozwiązanie, tutaj Pan Prezydent mówił o różnych pismach, że
organizacje się zwracają o wykup biletów, rozwiązanie jest bardzo proste.
My mamy dość duży budżet na promocję miasta i z tych środków można
każdorazowo za kupować bilety i nie trzeba to wpisywać do uchwały. Na litość
Boga, nie trzeba wpisywać do uchwały tylko jak zwraca się jakiś podmiot,
organizacja społeczna, charytatywna itd. to z budżetu miasta daje im się
pieniądze na przejazd. Nie trzeba zwalniać bo to doprowadzimy do absurdu, bo
będziemy mnożyć tysiące podmiotów, którzy z takich czy innych względów
będą mogli z tego uprawnienia korzystać, także tu nie trzeba wpisywać tego
zapisu. Trzecia sprawa przy okazji dyskutujemy o „Renomie”, ja muszę
powiedzieć tak, że cena tej kary jest wysoka w stosunku do ceny przejazdu i
miałam, rzeczywiście też na dyżurze szereg tego typu zgłoszeń, że ona jest
nieadekwatna do standartów w Unii. Nie ma w żadnym z kraju relatywnie tak
wysokiej kary za jeden przejazd. Proszę zobaczyć ile to jest krotność to jest 100
krotność te 140 zł. to jest 100 krotność ceny przejazdu. I tak jak mi mówiono w
Niemczech, Szwajcarii jakie są relacje. To jest też problem poważny bo to dot.
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ściągalności i tego, że „Renoma” dzisiaj zgłasza, że tylko 10% tak naprawdę
płaci kary. Bo jak to się ma do 700 zł. emerytury, jak ktoś ma zapłacić 140 zł.?
No na litość Boga, to jest kwota nie adekwatna do dochodów tego człowieka w
skali miesiąca. To jest kwota nie adekwatna do budżetów rodzinnych i to jest
jakby inny problem, który przy okazji zgłaszam.
A więc reakapitalizując jeszcze raz powtarzam: układ zbiorowy pracy i to musi
być wpisane to musi być ucywilizowane to nie powinna być kompetencja rady
tylko relacji spółki, czyli miasto w kontekście pracownicy. Pierwsza sprawa.
Druga, nie dajemy żadnych zwolnień nie wpisujemy do uchwały tylko mamy
środki budżetowe, które każdorazowo możemy przekazywać na bilety. Czyli
dajemy np. 500 zł. organizacji x na przejazd na zakup biletów. Tutaj jeszcze
jedną kwestię, którą pominęłam, sprawa służb mundurowych jeżeli policja czy
Straż Miejska jedzie wykonuje czynności służbowe, na litość Boga nie twórzmy
petów tylko on ma prawo, jeżeli łapie złodzieja jechać za darmo i też tego nie
wpisujmy to są normalne standarty i nie twórzmy tutaj jakiegoś naprawdę
chorego prawa, czyli te propozycje zgłaszam i też popieram wniosek na
odesłanie do komisji. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo i ostatni głos w dyskusji Pan Radny Wiesław Kamiński.
r adny Wiesław Kamiński – Pr zewodniczący Komisji Budżetowej.
No ja Panie Dyrektorze Antoni Szczyt ja mam nadzieję, że Pan zapisał
nowatorski pomysł marketingowy wygłoszony przez radnego Lisickiego, który
stwierdził, że danie darmowych biletów nie będzie uszczerbkiem dochodowym
dla miasta Gdańska bo osoby, które by tych biletów za darmo nie dostały, by nie
jeździły Pana komunikacją miejską w związku z powyższym uważam, rozdajmy
w ogóle bilety mieszkańcom i będzie wtedy największy sukces ZKM.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo, czy teraz Pan Prezydent czy Pan Dyrektor odpowiecie na to
ale bardzo krótko proszę.
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Oczywiście najpierw Pan Prezydent a później ja chcę odpowiedzieć na pytania,
które Państwo postawiliście w sprawie „Renomy” i tego co Pani Zofia Gosz
zapytała.

Szczepan Lewna – Zastępca Pr ezydenta Miasta.
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie! Parę zdań chcę tylko powiedzieć dot.
bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pracowników ZKM, otóż, umówiliśmy
się i ta umowa jest w pełni dotrzymywana, że zachowane zostaną wszystkie
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przywileje wynikające z układu zbiorowego pracy i ten układ zbiorowy jest
zachowywany w całości. Jeśli natomiast nie jest zachowany w jakimś punkcie w
całości to ponieważ, mówimy o umowie o charakterze cywilno – prawnym to w
tym zakresie, każdemu kto ma w tym interes prawny, przysługuje skarga do
sądu. Nie wniesiono niczego do sądu, ponieważ nie ma żadnych podstaw
umowa jest dotrzymywana. Chcę zwrócić natomiast Państwa uwagę na
ewentualne skutki, których w rozmowie tej zupełnie nie brało się pod uwagę a
mianowicie, uchwała rady a nie zarządzenie Prezydenta ani najbardziej pobożne
zaklęcia nie zmienią prawideł ekonomi. Dzisiejszy kontrakt z ZKM jest zawarty
do końca 2008 roku. W przyszłym roku rozpoczniemy procedurę wyłaniania
przewoźnika miejskiego w Gdańsku na lata 2009 i następne. W tych działaniach
będzie brana pod uwagę boi musi być i powinna być, brana pod uwagę cena
kosztów. I nikt nie zmieni sytuacji, że ewentualne ulgi, które byśmy wywalczyli
w tej chwili takim kosztem będą. Już dzisiaj ZKM przegrywa przetargi na
świadczenia komunikacji w mieście Gdańsku np. Marynarki Polskiej, ponieważ
nie mieści się w kosztach. Jeśli rozszerzymy te uprawnienia pracownicze to
przecież te koszty wzrosną, my przez ewentualne dalsze rozszerzenia i zgodę na
dalsze, skazujemy to przedsiębiorstwo. A wcale nie było nigdy naszym celem,
aby to przedsiębiorstwo miało być skazane w wyniku restrukturyzacji, więc ten
aspekt sprawy musi być przez Państwa wzięty, o to bardzo proszę, przepraszam
nie musi ten aspekt powinien być również brany przez uwagę przez wszystkich,
którzy się na ten temat wypowiadali, że skutek, który ewentualnie byśmy
uzyskali, będzie odwrotny od zamierzonego. Będziemy działali na szkodę tej
załogi a nie na jej korzyść na jej pożytek. Natomiast jeśli chodzi o ten zapis w
takim zakresie w jakim to przyjęliśmy w autopoprawce, czyli pracownicy
„Renomy” i pracownicy ZKM w trakcie wykonywania czynności służbowych to
problem nie wymaga przynajmniej na tym etapie szczegółowego
uszczegółowienia, jeśli jest reguła, prawo miejscowe, które mówi, że w trakcie
wykonywania czynności służbowych, kontroler przyjdzie, łapie on nie ma
biletu, to ten ktoś jak nie ma biletu musi wykazać, to jest kwestia dowodowa i
można w bardzo różny sposób robić, wykazać, że w tym czasie wykonywał
czynności służbowe i wtedy ten problem przestaje istnieć. Dziękuję to tyle.
Apeluję do Państwa o podjecie tej uchwały, to jest ważne, żebyśmy dzisiaj ją
podjęli o czym już wielu moich poprzedników mówiło.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Czy Pan Dyrektor Szczyt jeszcze coś uzupełni? Nie, ja bardzo
proszę wszystkich o powrót na salę.
Szczepan Lewna – Zastępca Pr ezydenta Miasta.
Jeśli chodzi o zapis dot. udostępnienia nieodpłatnego biletów przez Prezydenta
Miasta Gdańska ta czynność prawna wydania biletów nieodpłatnie nie pociąga
za sobą, żadnych zobowiązań podatkowych w sytuacjach o których mówimy.
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Czyli my wydajemy bilety wcześniej zakupione i opłacone.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o powrót na salę wszystkich Państwa radnych,
będziemy głosować najpierw odesłanie druku – 1796 do komisji z powrotem bo
taki tu padł wniosek.
Kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby druk 1796 z autopoprawką trafił pod
obrady komisji ponownie?
za
 9
przeciw
 15
wstrzymał się  4
RADA MIASTA GDAŃSK
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Druk będzie procedowany.
I teraz jeszcze proszę Państwa zanim przystąpimy do głosowania druku są
poprawki zgłoszone przez Komisję Polityki Gospodarczej i Morskiej. Panie
Przewodniczący dwie osobno głosujemy, tak? Tak dwie osobno głosujemy.
Pierwsza poprawka dot., że w paragrafie 1 ust. 3 projektu uchwały, w paragrafie
8 ust. 1 dodaje się punkt 16 o brzmieniu: pracownicy ZKM spółka z o.o.
Kto z Pań i Panów radnych jest za tą poprawką?
Proszę o naciśniecie przycisku i podniesienie ręki za to aby się znalazła w
projekcie uchwały.
za
 10
przeciw
 18
wstrzymał się 
0
RADA MIASTA GDAŃSK
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a
Nie przeszła ta poprawka.

I poprawka druga, o brzmieniu skreśla się ust. 7 paragraf 1 projektu uchwały w
którym wprowadzono zmiany w paragraf 12 uchwały dopisując brzmienie:
„ upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do dysponowania nieodpłatnie w
okresie, każdego miesiąca kalendarzowego, pula po 100 sztuk biletów
miesięcznych, sieciowych, pełnopłatnych i biletów 24 – godz. pełnopłatnych dla
organów administracji rządowej i organizacji poza rządowych.
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Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do uchwały?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienia ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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RADA MIASTA GDAŃSK
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ta poprawka przeszła.
Czyli teraz proszę Państwa z tą poprawką Komisji Gospodarki Komunalnej i
Morskiej, rozumiem Panie Prezydencie, że autopoprawką zostało przyjęte, ze
pracownicy na służbie i zostało zdjęte przypomnę Państwu ograniczenie co do
długości bagażu z tymi autopoprawkami.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 1796 z autopoprawką?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za

przeciw

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1665/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska nr XXIX/936/04 z dnia 28
paździer nika 2004 r oku w spr awie ustalenia zasad tar yfowych or az cen za
pr zejazdy śr odkami gminnego tr anspor tu zbior owego
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego pr otokołu.
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7)

ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2006 r oku dla
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki or az wyr ażenia
woli udzielenia pożyczki (dr uk nr 1813)

J anusz Tar nacki Miejski Konserwator Zabytków.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Niniejsza uchwała umożliwi udzielenie
pożyczki w wysokości 300 tys. zł. dla Akademii Muzycznej w Gdańsku na
prowadzenie prac adaptacyjnych. Przekazane środki w formie pożyczki dzięki
tej uchwale umożliwią wykonanie częściowo prac adaptacyjnych w budynku
zabytkowym koszar w związku z budową dużej inwestycji pod tyt. „Sala
koncertowa”. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to forma
doraźnej pomocy umożliwiającej płynność finansową przy tej inwestycji ona w
znaczący sposób oczywiście nie wpływa na kształt ale jest ważna, że tak
powiem w całym procesie inwestycyjno – budowlanym.
Chciałem, również podkreślić, że wcześniej udzielona przez Prezydenta Miasta
Gdańska, pożyczka Akademii w całości została spłacona, także wnoszę o
podjecie niniejszej uchwały.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Komisja Budżetowa opiniowały ten projekt
pozytywnie.
Czy są głosy w dyskusji? Nie widzę.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1813?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za
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przeciw
 0
wstrzymał się  1
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1666/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2006 r oku
dla akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki or az wyr ażenia woli
udzielenie pożyczki
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego pr otokołu.
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8)

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dr ogowego dr óg
publicznych, któr ych zar ządcą jest Pr ezydent Miasta Gdańska na
cele niezwiązane z budową, pr zebudową, r emontem, utr zymaniem
i ochr oną dr óg (dr uk nr 1833)

Maciej Radowicz – Zar ząd Dr óg i Zieleni Miejskiej w Gdańsku.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Zmiana uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat, to za zajęcie pasa drogowego ma 4 zasadnicze tezy. Pierwsza z
nich to jest podwyższenie wysokości opłat za umieszczenie reklam, analiza
pokazuje, ze miasto Gdańsk raczej plasuje opłaty za umieszczenie reklam w
takiej dolnej sferze w porównaniu z innymi miastami to jest rzecz pierwsza.
Druga kwestia to jest poszerzenie kręgu uprawnionych do korzystania z
pewnych referencji i tutaj jest propozycja dla inwestycji finansowanych i współ
finansowanych również z budżetu Skarbu Państwa, ja dam przykład są wnioski
o to iż, by remonty związane z tak ważnymi obiektami jak Wielka Zbrojownia w
Gdańsku mogły być zajęcia pasa z tym związane mogły być opatrzone stawką
preferencyjną tej możliwości do tej nie było.
Trzecia kwestia obniżenie podstawowych stawek dla umieszczenia takich
elementów jak schody, przedproża, pochylnia, podjazdy dla osób nie pełno
sprawnych tego do tej pory nie było i sprawa ostatnia tj. obniżenie opłaty za
umieszczenie obiektów handlowo – usługowych oraz ogródków sezonowych w
pasie nadmorskim. Obniżenie opłaty poza sezonem letnim w okresie od 1.X do
30.IV. Chciałem jeszcze poinformować, że do Pana Przewodniczącego RMG
wpłynął wniosek od Pana radnego Koralewskiego, który proponuje wniesienie
stosownych poprawek aby te zachęty obowiązywały nie tak jak w uchwale jest
od 1.X do 31 V, Pan Prezydent zaopiniował ten wniosek pozytywnie w związku
z powyższym wnoszę o potraktowanie go jako autopoprawki. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że zarówno pierwszy punkt jak i drugi
uwzględniony jest w autopoprawce? Pierwszy i drugi punkt jest uwzględniony
w tym co wnosi Pan radny Koralewski? Tak. Dziękuję bardzo.
Nie mam opinii. Bardzo proszę Pan radny Koralewski.
r adny Kazimier z Kor alewski – Pr zewodniczący Komisji Gospodar ki
Komunalnej i Mor skiej.
Panie Przewodniczący! Ponieważ, druk wpłynął w takim czasie, że komisja nie
zdążyła się zebrać a kwestia jest właściwie bez dyskusyjna w związku z tym
właściwie uznałem, że w porozumieniu jako prezydium komisji, że nie potrzeba
podejmować w nagłym trybie tutaj opinii. Myślę, że radni wyrażą swoje zdanie
ewentualnie w dyskusji na sesji. Panie Przewodniczący, ja dlatego pozwoliłem
sobie złożyć tą poprawkę, ponieważ wcześniej komisja nie miała możliwości
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także, myślę, że ta poprawka reguluje pewne może nie dopatrzenie i tak jak w
uzasadnieniu napisałem, że powinniśmy się wzorować na takim kurorcie jak
Sopot i myślę, że to sprawi, że te warunki będą podobne jak w Sopocie.
Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pani radna Zofia Gosz.
r adna Zofia Gosz
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie! Ja mam pytanie, ponieważ czy ta
uchwała obejmuje również, ja przepraszam bo w tej chwili nie mam jej przed
sobą. Jeżeli w pasie drogowym są tzw. bilbordy, czy inne zajęcia tylko, bo znam
zajęcia dla remontu dla handlu ale czy ona obejmuje, także bilbordy? Dobrze i
teraz ja chcę jeszcze kilka słów w tej kwestii.
Z autentycznego przykładu i Panie Prezydencie Adamowicz i Panie Prezydencie
Szpak proszę posłuchać. Mianowicie dot. to terenu Zaspa, to jest autentyczne, ja
się za bawiłam w detektywa w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II na
terenie gdzie jest ołtarz, był ołtarz jest postawiony duży bilbord na którym
reklamuje się komórki bodajże GSM i robi to roznegliżowana para ale nie o
tym. Było tam spotkanie na miejscu urzędników miasta i proboszcza parafii i
powstał problem, że albo zostanie usunięty ten bilbord który by przesłaniał
cokolwiek byśmy tam postawili ku uczczenia pamięci Jana Pawła II albo nie
będziemy nic robić i co się okazało, nikt nie wie czyj to jest bilbord. On jest
postawiony Panie Dyrektorze i Panie Prezydencie na gruncie spółdzielni,
będącym w wieczystym użytkowaniu, my jako mieszkańcy, ja jako mieszkanka
płacę za wieczyste na którym stoi bilbord, na który zezwolenie dało miasto,
podpisał Pan Prezydent Szpak i podpisała Pani Kierownik Referatu Handlu i z
tego bilbordu pieniądze bierze miasto, nie wiem ile a spółdzielnia, złożyła
wniosek do miasta o odszkodowanie, że na ich terenie bez ich zgody opłacany
przez mieszkańców postawiono bilbord miejski, za, które miasto bierze
pieniądze. I teraz dalej poszłam i zabawiłam się w detektywa i autentycznie jest
tak, że bilbord ten, który tam stoi, ja już nie mówię o treści, bo myśmy go z
wniosku księdza ja muszę podać jeszcze jedno zdanie, z wniosku księdza
proboszcza w ustaleniu protokołu było, że ten bilbord usuniemy do rocznicy
śmierci czyli do 1.IV., treść tego bilbordu ja nie mówię o budowie. I się okazuje,
że po prostu ten bilbord miał być postawiony na terenie miejskim, natomiast tak
było w Wydziale Inżynierii uzgodnione w ubiegłym roku. Natomiast faktycznie
został postawiony na terenie spółdzielni, spółdzielnia skarży się chce
odszkodowanie a jeszcze jeden kwiatek to jest taki, że jest to pas przy drodze
publicznej, która również jest nie zgodnie z przepisami tam ustanowiona,
ponieważ jest to teren spółdzielni a przepisy jak mi powiedzieli fachowcy,
mówią, że droga publiczna może być ustanowiona tylko na terenach Skarbu
Państwa lub na terenach gminnych. Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak, że
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bilbord stoi zupełnie bezprawnie od 28.II.2006 r. bo umowa ta o której
mówiłam, że została podpisana przez władze miasta, wygasła a mimo to bilbord
stoi miasto nie ingeruje nie pobiera pieniędzy, spółdzielnia chce odszkodowania
a upamiętnienia miejsca Jana Pawła II, gdzie była msza nie będzie nie można
wykonać nie będzie dokonane. Jest to sprawa tak zawiła i tak dot. wielu służb i
Wiceprezydenta i innych służb, że po prostu brzmi to jak bajka ale dokładnie
fakty wyglądają tak, bo ja już do Warszawy dzwoniłam do pewnej firmy, która
robi reklamę, żeby się to dowiedzieć, to jest zgodnie z mapami jeszcze raz
powiem w geodezji teren spółdzielni w wieczystym użytkowaniu.
Bilbord został postawiony na terenie spółdzielni, nie ma, że uzgodnienie było,
że stanie on na terenie miejskim. W tej chwili zrobienie czegokolwiek na tym
placu, albowiem komisja, która zebrała się na tym placu to było w ubiegły
poniedziałek postanowiła, żeby może treść tego bilbordu zmienić w związku z
rocznicą, że jeszcze nic nie robimy więcej tylko, żeby zrobić tam ołtarz, żeby to
nakleić 1.IV , żeby tam był ten ołtarz, który był na Zaspie. I dlatego ja zrobiłam
własne dochodzenie, bo drogą po prostu normalną, urzędową to by trwało kilka
miesięcy i jeszcze bym się nie dowiedziała, taki jest stan faktyczny.
Panie Prezydencie tak jest wiele spraw regulowanych po prostu w mieście, ja
nie winię Pana bezpośrednio ale jeżeli ktoś pilnuje umów, pilnuje dochodu do
miasta i popełnia takie gafy po prostu to chyba powinno się wyciągnąć jakieś
sankcje w stosunku do tych urzędników. Dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pan Czesław Nowak.
r adny Czesław Nowak
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie! Już drugi rok z rzędu, badałem
dochody z reklamy i miasta, aczkolwiek są one znaczące i z każdym rokiem
wzrastają o parę % to jednak, uważam, że to co Pan Dyrektor proponuje jest
słuszne i należałoby się zastanowić. Ja chciałbym mocno tutaj podkreślić,
zaproponować, żeby była koordynacja, jeżeli chodzi o umieszczenie reklam i
żeby była to jedna osoba, która by to koordynowała pomiędzy Zarządem Dróg i
Zieleni i Referatem Handlu bo jeżeli Zarząd Dróg i Zieleni ma jakby prawo do
umieszczenia reklam w pasie drogowym itd. to Referat Handlu robi to też jakby
swoje pozwolenia. W związku z tym chciałbym, żeby ta koordynacja pomiędzy
jednym i drugim podmiotem była, uważam, że jest to nie od zowne. Ale jest
również ważne to co powiedziała Pani radna Zofia Gosz, my mamy w Gdańsku
dwa miejsca, gdzie był Papież w 1987 roku był na Zaspie i na Westerplatte i oba
te miejsca, które na pewno będą kiedyś wielką pamiątką były w jakiś sposób
zabezpieczone, żeby tam nie powstawały tego typu reklamy ale, żeby miasto
zabezpieczyło ten teren czy na postawienie jakiegoś pamiątkowego głazu,
jakiejś tablicy, że tu oto były ołtarze na których odprawiał mszę świętą w
1987r. Jan Paweł II i takie dwa miejsca w Gdańsku warto zabezpieczyć, ja nie
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mówię tutaj o kościele Mariackim bo kościół Mariacki jest sam w sobie
pomnikiem ale te dwa miejsca są dla gdańszczan ważne i to daję pod rozwagę
Panu Prezydentowi czy nie warto byłoby się zastanowić, żeby te miejsca
zabezpieczyć. Ja wiem, że przy kościele na Zaspie jest pomnik, który
symbolizuje Papieża obok 100 m był ten wielki ołtarz ale myślę, że ku
potomności warto było by przypominać, że o to w tym miejscu ten wielki
piękny ołtarz stał. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnę
dr uk nr 1833 już z
autopopr awką, ponieważ poprawki Pana radnego Koralewskiego są jako
autopoprawki.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tego druku?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1667/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa dr ogowego dr óg publicznych, któr ych zar ządcą
jest Pr ezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, pr zebudową,
r emontem, utr zymaniem i ochr oną dr óg.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego pr otokołu.

9)

wyr ażenia zgody na zawar cie Por ozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pr uszcz Gdański w
spr awie odpr owadzania wód deszczowych z działek Nr 11/5, 7/21 i
7/22, położonych na ter enie Gminy Pr uszcz Gdański i
69

gr aniczących bezpośr ednio z ter enami Gminy Miasta Gdańska, do
kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Gdańska
(dr uk nr 1783)

Dimitr is T. Skur as – Dyr ektor Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Szanowni Państwo radni przedstawiamy projekt uchwały, który jest nowością w
Gdańsku mianowicie projekt porozumienia gminnego na przyjęcie wód
opadowych. Wynika on z tego, że firma „Hanza” wybudowała na granicy miasta
Gdańska i Pruszcza Gdańskiego, osiedle „4 Pory Roku” i rozbudowuje się teraz
w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Ukształtowanie terenu jest takie, że jedyny
właściwy kierunek tych wód jest w kierunku Gdańska. Z bilansu ilości wód
przyjmowanych wynika, że zlewnią potoku Kowalskiego do, którego należy
osiedle „4 Pory Roku” rozbudowa w kierunku Pruszcza stanowi około 2,5 %
zwiększenia wód opadowych. Porozumienie w związku z tym obciąża Pruszcz
Gdański koniecznością ponoszenia nakładów w wysokości 2,5 % kosztów
eksploatacyjnych utrzymania infrastruktury do pierwszego zbiornika
retencyjnego na potoku Kowalski w wysokości właśnie 2,5% i jest jeszcze jedno
ograniczenie mianowicie dalsza rozbudowa tego osiedla, gdyby chcieli się
rozbudować w tamtym kierunku bądź zbudować inne osiedle wymaga
odrębnego porozumienia na wybudowanie odrębnego zbiornika retencyjnego co
oznacza, że to porozumienie w tym zakresie jest wyczerpane, natomiast chęć
powiększenia terenów inwestycyjnych Pruszcza Gdańskiego będzie wymagać
nakładów inwestycyjnych i współ udziału w kosztach inwestycji. Prosił bym w
związku z tym o pozytywne przyjęcie projektu uchwały i zgłaszam jeszcze błąd
pisarski w parg, 3 ust. 1 w słowie w chodzie literkę e skreślamy i jest w chodzi.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej była
pozytywna, opinia Komisji Rozwoju Przestrzennego była pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1783?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1668/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie wyr ażenie zgody na zawar cie Por ozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pr uszcz Gdański w spr awie
odpr owadzania wód deszczowych z działek Nr 11/5. 7/21 i 7/22, położonych
na ter enie Gminy Pr uszcz Gdański i gr aniczących bezpośr ednio z ter enami
Gminy Miasta Gdańska, do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność
Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego pr otokołu.

10)

uchwalenia „Założeń do planu zaopatr zenia w ciepło, ener gię
elektr yczną i paliwa gazowe miasta Gdańsk” (dr uk nr 1791)

Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Przedkładamy dzisiaj Państwu projekt
uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planów zaopatrzenia w ciepło i
energię i paliwa gazowe miasta Gdańska. Wymóg sporządzenia tego dokumentu
wynika z ustawy „Prawo energetyczne”, był on opracowywany dość długo,
przez Zespół wyłoniony w drodze przetargu, głównym autorem tego dokumentu
jest firma „Energoprojekt Katowice”, przy udziale wszystkich gestorów sieci w
mieście Gdańsku oraz przy aktywnym udziale Komisji Polityki Gospodarczej i
Morskiej i Komisji Rozwoju Przestrzennego.
Bardzo proszę teraz przedstawiciela „Energoprojektu” o krótkie zreferowanie
tematu. Proszę o chwilę cierpliwości podłączymy sprzęt i będzie prezentacja.
Pr zedstawiciel fir my „Ener gopr ojekt” z Katowic.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście! Króciutko, chciałbym
Państwu zaprezentować projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gdańska, który po przyjęciu, jeżeli taka
będzie wola Rady Miasta stanie się założeniami do planu. Tak jak wspominał
Pan Prezydent bardzo ściśle współpracowaliśmy i z Urzędem Miasta Gdańska i
z poszczególnymi gestorami systemów energetycznych tak jak Państwo widzicie
na pokazanym slajdzie, był to Zakład Energetyczny ”Energa”, Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, EC „Wybrzeże”, Pomorski Zakład
Gazowniczy. Podstawa prawna konieczność opracowania projektu założeń
wynika z opisów ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10.IV 1997 r., i tak art.
18 stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja
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zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i dalej w art. 19
czytamy, iż wypełnieniem tego zadania jest wykonanie projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe czyli
dokumentu, który dzisiaj prezentujemy.
Na początek uwaga podstawowa musimy pamiętać, iż pomimo faktów, że gmina
jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki energetycznej na swoim terenie
nie posiada de vacto odpowiednich narzędzi dla jej kształtowania.
Opiniowanie projektu założeń, zgodnie z art. 19 ustawy „Prawo energetyczne”
punkt 5, projekt założeń opiniowany jest przez samorząd województwa w
zakresie koordynacji i współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w
zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa. My jesteśmy
po etapie opiniowania, mamy opinię pozytywną i z Urzędu Wojewódzkiego jak
i z Samorządu Województwa. Dalej art. 19 stanowi, iż projekt założeń wykłada
się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób
przyjęty, zwyczajowo w danej miejscowości, na tym etapie wpłynęły uwagi z
„EC – Wybrzeże”, GPEC i z firmy „Unikom”, które w większości zostały
wprowadzone do niniejszego opracowania. Kilka słów na temat struktury
projektu założeń. Opracowanie to składa się z kilku części i tak część „A”
wstępna, definicyjna w której, definiujemy sposób podejścia zadania, które
chcemy realizować poprzez opracowanie tego projektu. Część „B” krótko na
temat polityki energetycznej w kraju, część „C” analiza i diagnoza stanów
istniejących systemów energetycznych w której zawieramy pełną analizę
poszczególnych
systemów
czyli
systemów:
ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i systemu gazowniczego.
Część „D” analiza aktualnych i perspektywicznych potrzeb energetycznych
miasta, nic innego jak bilans potrzeb cieplnych i elektroenergetycznych.
Część „E” plany przedsiębiorstw energetycznych, krótka analiza aczkolwiek
szczegółowa zadań, które są planowane przez poszczególne podmioty
energetyczne.
Część „F” informacyjna, jest to część, w której zawieramy ogólny opis gminy,
tak aby tutaj pokazać kierunki rozwoju, potencjał miasta Gdańska itp. rzeczy.
Część „G” rozwój systemu ciepłowniczego jako warunek rozwoju gospodarki
skojarzonej oraz wprowadzenie paliw gazowych i energii odnawialnej w
źródłach ciepła. Pokazujemy potencjał, możliwości rozwojowe w zakresie
dalszego rozwoju układów skojarzonych i możliwości wykorzystania energii
odnawialnej.
Część „H” rekomendacje i wnioski do przyjętych rozwiązań i ostatnia część,
streszczenie kierownicze, podsumowanie całości opracowania.
Kilka słów nt. istotnych aspektów opracowania, systemy ciepłownicze.
Na terenie miasta funkcjonuje 6 systemów ciepłowniczych z których,
największy zasilany jest „EC – Wybrzeże”, pokazaliśmy rezerwy, praktycznie
każde źródło analizowane charakteryzuje się dość istotną rezerwą mocy
zainstalowanej, którą można by wykorzystać do zasilania nowych odbiorców,
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tak samo systemy przesyłowe, które charakteryzują się rezerwami wynoszącymi
około 160 megavatów.
Na mapie pokazaliśmy wszystkie rezerwy, które występują w systemie, w
rozbiciu na poszczególne magistrale w przybliżeniu wygląda to w ten sposób tak
jak na tym slajdzie. System ciepłowniczy zasila około 48% odbiorców i to jest
jakby wielkość, którą trzeba pamiętać i która definiuje nam sposób podejścia do
dalszej analizy. Trzeba pamiętać, że to nasze opracowanie musi w pewien
sposób zabezpieczyć tych odbiorców, którzy już są zasilani z systemu
ciepłowniczego. System gazowniczy jest zasilany z krajowej magistrali
wysokiego ciśnienia wyprowadzany z Włocławka. Ta magistrala charakteryzuje
się rezerwą w granicach 10% czyli stosunkowo nie dużą, lepsza sytuacja jest jak
chodzi o stacje redukcyjno pomiarowe I stopnia, gdzie rezerwa występuje w
wysokości około 45%. Jak chodzi o stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia to
tutaj też mamy dość duże rezerwy, które się wahają w zależności od stacji i
wynoszą od 10 do 80%. Średnie obciążenie stacji wynosi w granicach 45%,
gdybyśmy to chcieli przenieść na megawaty to jest to w granicach 640
megawatów. System gazowniczy i jego rezerwy pokazaliśmy podobnie jak do
systemu ciepłowniczego z tym, że tutaj pokazujemy rezerwy na poziomie stacji
redukcyjno – pomiarowych I stopnia i pokazane są w odniesieniu do
megawatów cieplnych. System elektroenergetyczny analizowaliśmy od linii
wysokich napięć 450 KW do stacji transformatorowych, przeanalizowaliśmy
wszystkie linie: 450KW, 220 KW i 110 KW, które te ostatnie zasilają 19 stacji
GPZ. Ilość głównych punktów zasilania na terenie miasta to 22 stacje z czego
rezerwy wynoszą w granicach 160 mega wolta ampera. Jak chodzi o stacje
400/110 to jest 69 mva, natomiast jedna stacja 220/110 również duża rezerwa
72 mva. Podobnie jak dla systemu ciepłowniczego i gazowniczego wielkości
rezerw pokazaliśmy na schemacie mapowym w odniesieniu właśnie do stacji
GPZ, które tak jak powiedziałem charakteryzują się dość istotnymi rezerwami
mocy. Bilans potrzeb cieplnych wykonano na podstawie 28 jednostek
urbanistycznych, które posłużyły do zbudowania kompleksowego bilansu
potrzeb dla całego miasta z tego bilansu wynika, że największe zapotrzebowanie
jest generowane przez budownictwo mieszkaniowe i tutaj mamy w granicach
1018 megawatów, przemysł jest to 436 megawatów, budownictwo pozostałe
326 megawatów. Jak chodzi o udział poszczególnych nośników ciepła w okresie
potrzeb cieplnych największy udział ma tutaj węgiel kamienny, który pokrywa
w granicach 67%. Oprócz bilansu stanu istniejącego wykonaliśmy prognozy
zapotrzebowania na ciepło w perspektywie roku 2010 i 2020 w 3 wariantach, w
wariancie bazowym, minimalnym i maksymalnym otrzymane wyniki
prezentowane są na tym slajdzie. Największe potrzeby cieplne, które wynosiły
od 10 do 30 i powyżej megawatów zostały pokazane na mapce w odniesieniu do
jednostek urbanistycznych. Bilans potrzeb elektroenergetycznych podobnie jak
dla systemu ciepłowniczego został wykonany w 3 wariantach. Wyniki są
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prezentowane tutaj na slajdzie w odniesieniu do okresu bilansowego do roku
2010 – 2020.
I podobnie jak dla zaopatrzenia w ciepło pokazaliśmy jednostki, które w
perspektywie bilansowej będą generowały największy wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną. Kilka słów na temat energii odnawialnej i odpadowej, w
tym opracowaniu analizowaliśmy następujące zasoby energii odnawialnej to
jest energia wodna z bio paliw, energia słoneczna, wiatrowa i energia
geotermalna. W opracowaniu z najdziecie Państwo szczegółowy opis
możliwości wykorzystania poszczególnych nośników energii odnawialnej.
Związki są takie, że do roku 2010 jesteśmy w stanie uzyskać około 3% udziału
energii zielonej w całkowitym bilansie miasta natomiast przy sprzyjających
warunkach w r. 2020 ten udział wzrośnie do maksymalnie 6%. Jak chodzi o
energię odpadową to występuje ona w firmie grupy „Lotos” s.a., która to firma
zamierza zagospodarować pozostałości po przerobie ropy naftowej w bloku
zgazowania i istnieje możliwość wykorzystania ewentualnych nadwyżek ciepła
z tego układu do zasilania odbiorców miasta.
Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych a kierunki rozwoju miasta.
Jeden z istotniejszych punktów, który pozwala nam na stwierdzenie czy kierunki
i możliwości rozwoju miasta będą odpowiadały temu co zamierzają
przedsiębiorstwa energetyczne czyli czy zostanie zagwarantowane
bezpieczeństwo energetyczne miasta w perspektywie bilansowej. Po analizie
planów rozwoju przedsiębiorstw, które zderzyliśmy z potrzebami w
poszczególnych okresach bilansowych wysnuliśmy wniosek iż plany rozwojowe
wszystkich systemów energetycznych zgodne są z celami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu a co za tym idzie w pełni zabezpieczą nowe potrzeby
cieplne i elektroenergetyczne wynikające z rozwoju społeczno – gospodarczego
miasta Gdańska. Na schemacie mapowym zderzyliśmy kierunki rozwoju
poszczególnych systemów energetycznych z potrzebami wynikającymi z
jednostek urbanistycznych i na tej podstawie można wysnuć wniosek, że te
obszary, które będą generowały w zwiększone zapotrzebowanie na ciepło
charakteryzują się rozbudową systemów dosyłowych.
Jak chodzi o system elektroenergetyczny podobnie na mapie jednostek
urbanistycznych o największym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
nałożyliśmy kierunki rozwoju głównie w zakresie stacji GPZ i tutaj to również
bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Podsumowując nasze opracowanie należy
powiedzieć po pierwsze, że opracowany projekt założeń jest zgodny z ustawą
praw energetycznych i wypełnia wszystkie zapisy tam zawarte.
Kierunki rozwoju miasta stanowiły podstawę do wykonania bilansu
zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii, które zostały wykonane na
poziomie jednostek urbanistycznych. Analiza stanu istniejącego systemu
ciepłowniczych, elektroenergetycznego i gazowniczego wykazała, że systemy te
zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego dla miasta Gdańska.
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Analiza planów rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw anergantycznych
wykazała spójność zadaniami wyznaczonymi w projekcie założeń.
Następny punkt istnieją potencjalne możliwości szerszego wprowadzenia
skojarzonej produkcji ciepła, energii elektrycznej oraz paliw odnawialnych,
głównie tutaj chodzi o bio masę. Realizacja polityki energetycznej, która
została wyznaczona w opracowaniu wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. Punkt 7 projekt założeń jest zgodny z założeniami polityki
energetycznej państwa. Wykazano możliwość rozwoju gospodarki skojarzonej
jak również wykorzystania paliw odnawialnej głównie bio masy.
Wyznaczone kierunki rozwoju systemów bio energetycznych pozwolą na wzrost
efektywności, źródeł energii i systemów przesyłowych. Stworzono warunki do
rozwoju konkurencji na rynku energetycznym. I punkt ostatni.
Projekt założeń nie wykazał konieczności podejmowania przez miasto dalszych
działań w zakresie planowania energetycznego w tym również opracowania
planu, który jest drugim i ostatnim etapem planowania energetycznego na
szczeblu gminy. To tyle naszej prezentacji. Dziękuję serdecznie.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję Panu za przedstawienie projektu. Proszę Państwa, Komisja Polityki
Gospodarczej i Morskiej opiniowała pozytywnie, Komisja Rozwoju
Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma a Pani radna Małkowska, proszę.
r adna Mar ia Małkowska
Panie Prezydencie ja mam jak gdyby do Pana pytanie, za twierdzenie tych
kierunków, założeń do planów w świetle uzgodnień w budownictwie
mieszkaniowym jakie to będzie miało konsekwencje?
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Właśnie ten dokument stwierdza 2 podstawowe tezy, po pierwsze po analizie
stanu istniejącego, diagnozując go mówi o tym, że stan techniczny sieci jak i
tych wszystkich urządzeń, które zaopatrują nas jest dobry i drugi wniosek, że w
tych sieciach tkwi duży potencjał rezerwowy dla zaopatrywania kolejnych
terenów rozwojowych miasta, także jest tutaj pełna zgodność zarówno ze
studium uwarunkowań kierunków rozwoju przestrzennego a przez to pełna
gwarancja, ze wszystkie nowo realizowane obiekty będą miały możliwość
podłączenia się do sieci energetycznych.
r adna Zofia Gosz
Panie Prezydencie ja mam pytanie, tam wykazuje się, z reszto jak to było na
komisji powiedziane ale zapomniałam zapytać, duże rezerwy przesyłowe
energetyczne od 1 do 84% bodajże wykorzystania ale w niektórych jest to na
granicy 98% w tzw. jednostkach urbanistycznych jeżeli to można tak nazwać,
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Pan wie o co chodzi i proszę mi powiedzieć, jeśli to jest na granicy 100% już to
nie przewiduje się bo tak z rozumiałam od przedstawiciela politechniki, że po
prostu nie będziemy robić nawet planu zaopatrzenia w energię tylko są
założenia ponieważ są duże rezerwy a co w tych jednostkach gdzie jesteśmy już
na granicy górnej 98% bo są takie jednostki a w innych są np. 2%. Więc jakie
zamiary bo ja nie wyczytałam z tego całego programu, jakie zamiary się będzie
czynić w tych jednostkach, jeżeli będzie następowało zwiększone zużycie ze
względu na zwiększona urbanizację czy inne podobne sprawy. Dziękuję.
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Generalnie rzecz biorąc wszystko
zależy od tego, gdzie rzeczywiście diagnoza wskazuje nam zdolność do przesyłu
na poziomie zbliżonym do 100% i w większości wypadków są to sytuacje w
których teren jest całkowicie zagospodarowany w związku z tym
prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych potrzeb związanych ze
zwiększeniem dostaw jest nie występuje właściwie. W sytuacji kiedy taka rzecz
miała by miejsce, oczywiście przedsiębiorstwo energetyczne musi gwarantować
poprzez stosowne nakłady modernizację tych urządzeń aczkolwiek tutaj
wielkości będą tak nie wielkie, że nie ma to wielkiego znaczenia z punktu
widzenia całości systemu.
r adna Zofia Gosz
Jeszcze jedno w związku z tym, ze Pan mówi prawdopodobnie a ja bym nie
chciała wiedzieć prawdopodobnie tylko jakie są ustalenia i założenia albowiem
podam przykład, czy już w planach zagospodarowania czyli dobudowy
czegokolwiek na tych prawie zakończonych inwestycyjnie jednostkach
zagospodarowania będzie warunek, że to zrobi „Energa” a nie, że miasto będzie
musiało jakieś nakłady ponosić bo wiemy, że system ogrzewania i założenia
energetyczne powinny już być w momencie planowania przestrzennego
albowiem prawdo podobieństwo może być, też takie, że nagle coś się wybuduje
bo ktoś nie będzie dobrze z orientowany, spojrzy do tego opracowania a w tym
opracowaniu nic takiego nie ma i może być prawdo podobieństwo w drugą
stronę. Dziękuję.
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Pragnę Panią radną uspokoić taka sytuacja jest nie możliwa, otóż przed
pozwoleniem na budowę, każdy inwestor musi uzyskać zapewnienie gestora
sieci o dostawie określonych mediów i to jest ten element, który nie powoduje
powstawanie takich sytuacji, o których Pani mówi.

76

r adny Władysław Łęczkowski
Ja przeczytałem ten dokument on jest dość gruby i opracowany ale nie pisze
kiedy np. zostaną z likwidowane wszystkie linie na ziemne, te które są na
słupach elektryczne i przebiegają nad osiedlami mieszkaniowymi.
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Podstawowym dokumentem na jakim
nasza uchwała bazuje są plany rozwoju przedsiębiorstw, plany przedsiębiorstw
obejmują swym zakresem również modernizację poszczególnych sieci i tego
typu rzeczy ustawicznie są robione o czym na Komisji wspólnej i Rozwoju
Przestrzennego i Polityki Gospodarczej mówił przedstawiciel „ENEGRA”.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1791?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1669/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatr zenia w ciepło, ener gię
elektr yczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska”
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego pr otokołu.
Wiesław Bielawski – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Wysoka Rado! Bardzo chciałbym podziękować za podjęcie tej uchwały a przede
wszystkim z tego miejsca chciałbym podziękować Komisjom: Rozwoju
Przestrzennego i Polityki Gospodarczej i Morskiej pod kierunkiem zarówno
Pana Mękala i Pana Koralewskiego za bardzo konstruktywne rozmowy i
dyskusje nad tym projektem. Chciałbym, również z tego miejsca podziękować
profesorowi nie obecnemu niestety dzisiaj Kamratowi z Politechniki Gdańskiej i
projektantom, bardzo dziękuję.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję, wyczerpaliśmy proszę Państwa do przerwy ten porządek. Ja mam dla
Państwa jeszcze dwie niespodzianki, pierwsza to chyba musimy wszyscy
podziękować Pani Wandzi, która dzisiaj jest przedostatni dzień, ponieważ nie
będzie dalej pracowała i nie chce z dalej pracować. Przechodzi na emeryturę, aż
nam się nie chce wierzyć, że tak młodo można iść na emeryturę. Chcemy Jej
wszyscy podziękować, pozwolicie Państwo, że w imieniu tu wszystkim dam
Pani Wandzi kwiaty.
A proszę Państwa druga wiadomość to dzisiaj jest tu 5 rocznica tego budynku i z
tej okazji prezydium, postanowiło ufundować torcik. Zapraszamy Państwa,
przed obiadem na przystawkę. Przerwa do 14.00.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przypomnę, że skończyliśmy na pod punkcie 10, dr uk 1791 – założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
11)

utwor zenia Metr opolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej (dr uk nr 1821)

Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!, przedstawiam druk nr 1821 mówiący o
podjęciu przez Wysoką Radę uchwały o utworzeniu Metropolitarnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, krótkie uzasadnienie.
Podstawą tego dokumentu jest decyzja Rady Miasta Gdańska z roku 2004, którą
Państwo podjęliście w miesiącu wrześniu a która mówiła, że miasto Gdańsk
wyraża wolę utworzenia Komunikacyjnego Związku Gmin Aglomeracji
Gdańskiej wobec tego po pracy półtora roku Szanowni Państwo uchwała jest
bardzo prosta a mianowicie, że tworzy się Związek Komunikacji Zatoki
Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku. To uzasadnienie jest bardzo proste, ponieważ
prace trwały zgodnie z wolą radnych, wnioskuję o pozytywne podjęcie tej
uchwały.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
Komisja Budżetowa też opiniowała pozytywnie.
Głosy w dyskusji nie widzę.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1821?
za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1670/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie utwor zenia Metr opolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego pr otokołu.
12)

pr zyjęcia statutu Metr opolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej (dr uk nr 1822)

Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Druk 1822 jest to ciąg dalszy tego samego procedowania mianowicie przyjęcie
Statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, otóż
Szanowni Państwo w ramach podjętej przez Państwa uchwały aby Związek
mógł działać, musi mieć opracowany statut. Prace nad statutem trwały około 2
lat i Szanowni Państwo zauważyliście tam są pewne parametry bardzo nie
dookreślone, takie które pozwalają na ich uszczegóławianie, uzupełnianie.
Generalnie rzecz biorąc to jest projekt statutu, który powinien rozpocząć pracę
nad tworzeniem tego Związku i dlatego też, wnioskuję o podjęcie uchwały o
zatwierdzenie tego statutu. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia –
pozytywna, Komisja Budżetowa opinia – pozytywna.
Głosy w dyskusji Pani Zofia Gosz.
r adna Zofia Gosz
Wysoka Rado! ja mam pytanie, powtórzę to, myślę, że mecenas jest na sali.
Zadawałam pytanie na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, jest to
pytanie typowo prawne ze statutu wzięte i po prostu chciałabym mieć
odpowiedź bo Pan Dyrektor oczywiście odpowie, że tak ale ja bym chciała
usłyszeć prawnika a mianowicie chodzi o to, że Rada Miasta, która dotychczas
miała w kompetencji, uchwalenie właśnie co było dzisiaj tak długim
przedmiotem tak długiej dyskusji a mianowicie taryfy przejazdowej i innej teraz
po prostu daje to Związkowi, czyli realizowanie w ramach zespołu, jest to w
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punkcie 13 parg.18. realizowania w ramach Związku kompetencji rady gminy w
odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez Administrację Rządową.
Czyli rada gminy jest wyraźnie napisane, po prostu zrzeka się swoich
kompetencji, uchwałodawczych czyli stanowiących na rzecz Związku po prostu,
także o to prosiłam o wyjaśnienie ale chciałabym, żeby jednak prawnik się
wypowiedział bo, ponieważ ja mam mieć, ja mam podstawy mieć tutaj
wątpliwości, że rada gminy, po prostu zrzeka się swoich uprawnień a jeżeli tak
to w jaki sposób rada gminy będzie miała wpływ na kształtowanie polityki
przewozowej, chyba, że to też zostanie zdjęte z ustawy bo na razie tzw.
przewozy publiczne, muszą być jednak uchwalane, regulowane przez
stanowienie uchwał właściwych rady gminy. Ja bym to odniosła także do tego,
teraz mamy projekt nowy komunikacyjny, który robi „Systra” czy również
kontrolę nad tym projektem i nad jego wdrożeniem, realizacją też przejmie
Związek czyli, czy rada gminy całkowicie zrzeka się swoich zadań i czy w
ramach prawa jest to możliwe z cedowanie bo tak to się nazywa prawnie swoich
uprawnień stanowiących, uchwałodawczych na organ typowo wykonawczy
jeszcze niższego rzędu jakim jest prezydent. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Pan Dyrektor Szczyt.
Antoni Szczyt – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Zgodnie z wolą Pani radnej ja będę odpowiadał na tą drugą część pytania, otóż
wszelkie progratywy, który ma zawarty ma u siebie statut, określają, że wola
władz miasta Gdańska i rady będzie przejawiała się w tym, że mają osoby
reprezentowane w ilości 5 przedstawicieli, przedstawicieli Rady Miasta
Gdańska, którzy będą mieli wpływ na realizację zadań przez Związek bo główną
intencją, którą Państwo podjęliście 1,5 roku temu było przekazanie zarządzanie
komunikacją w Trójmieście jednej organizacji. Ta organizacja przyjęła na siebie
wszystkie prawa, obowiązki Związku komunikacyjnego. Pan mecenas, który to
opiniował z urzędu marszałkowskiego to potwierdził, natomiast zaraz będzie
prawnik, który to powie pewnie Pani radnej. Druga kwestie GPKM, który jest
realizowany w tej chwili nie przez „Systra” a przez miasto on się kończy w roku
2008, on realizowany jako zadanie inwestycyjne w tej chwili i w tym momencie
ten Związek powstający na razie tego nic nie ma, natomiast potem jak GPKM
będzie funkcjonował typu: rozkłady linii tramwajowych, prędkości tramwajów,
ceny biletów połączenie z autobusami będzie to wszystko w gestii Związku i
Pani rada może Pani zobaczyć w paragrafach co należy w kompetencji m.inn.
np. problem taryfy komunikacyjnej, przepisów porządkowych o których
Państwo dzisiaj rozmawialiście tak długo to wszystko będzie w gestii Związku
Komunikacyjnego, które te związki działają w Polsce kilka działa jak Państwu
mogę powiedzieć na Śląsku taki związek działa, działa również związek, który
łączy z sobą pewne elementy w Wielkopolsce. Natomiast wolą Państwa było to,
80

żeby organizacja powstawała w taki sposób, żeby Rada Miasta Gdańska miała
udział swój udział poprzez udział przedstawicieli w we władzach Związku.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Jeszcze Pani Zofia, sekundę już udzielam Pani głosu, bardzo proszę.
r adna Zofia Gosz
Dziękuję za wypowiedź Panu Dyrektorowi, Pan Dyrektor odpowiada, może
słusznie ale ja tutaj postawiłam pytanie prawne i ono jest nadal otwarte,
ponieważ faktycznie, także nie tylko to co mówiłam ale taryfę komunikacyjną,
czyli to co my uchwalaliśmy co roku i co powinniśmy uchwalić w jesieni tego
już nie będziemy uchwalać. Moje pytanie jest szersze i głębsze i proszę mi już
więcej na to nie odpowiadać, ja z tą wątpliwością prawną będę pisać do
„Wspólnoty” prawdopodobnie o interpretację, ponieważ i „Wspólnota”
interpretowała w ten sposób, że stanowienie może nie dotyczy to akurat
Związku gmin.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Pani Zofio, sekundę a może Pani jeszcze raz powtórzyć pytanie bo jest pan
mecenas, to jeszcze raz powtórzyć pytanie, które jest do pana mecenasa.
Bardzo proszę, Pani Zofio jeśli można Panią prosić.
r adna Zofia Gosz
Ja zgłaszałam, krótko powtórzę Panu, muszę wziąć do ręki tą uchwałę to jest
druk 1822 i tutaj jest scedowanie czyli przekazanie uprawnień rady gminy, które
dotychczas rada musiała zrobić jak uchwalenie taryfy komunikacyjnej tj. w
punkcie 8 paragraf 18 i następnie jest w punkcie 13, realizowanie w ramach
Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zlecanych
Związkowi. Moje pytanie jest proste i krótkie, czy rada gminy poprzez swoistą
uchwałę, uchwaloną przez siebie, może zrzec się swoich uprawnień na rzecz
takiego organu jakim jest Związek i przekazać je bo to jest nie zrzeczenie a
scedowanie czyli przekazanie i jakim przepisem należałoby się tutaj podeprzeć
czyli określić na podstawie artykułu, paragrafu takiego i takiego rada gminy
przekazuje swoje zadania zgromadzeniu albo zarządowi Związku. Ponieważ
tutaj „Wspólnota”, tutaj dokończę interpretuje w różnych zagadnieniach tak, że
rada nie może scedować swoich uprawnień, które są ustawowo jej przepisane
mianowicie, stanowiące. To co mówił Pan Dyrektor, że gmina będzie miała
nasza swoich przedstawicieli, oczywiście tam pisze, że prezydent i ktoś jeszcze
a Pan Dyrektor prawdo podobnie słusznie i w dobrej wierze przekazuje, że
również przedstawiciele rady ale przedstawiciel rady nie jest to zapisane w
uchwale więc organ stanowiący może nie mieć żadnego udziału w tym zakresie.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, proszę Pan mecenas.
Pan Andr zej Bodakowski – mecenas
To znaczy tak, jeżeli chodzi o ostatnie pytanie Pani radnej to jeżeli odniesiemy
się do paragrafu 13 tejże uchwały prawda, który z reszto Pani powoływała w
swojej wypowiedzi to proszę zwrócić uwagę, że skład 5 – cio osobowy
przedstawicieli miasta Gdańska, odnoszę do parf.12 ust. 1 gdzie jest
rzeczywiście reprezentacja nie rady, prawda i tutaj ma Pani rację.
Natomiast, gdyby zwróciła Pani uwagę na tenże sam parf.12 ale w ustępie 3
jego i tu jest bezpośrednio kompetencja rady, bo proszę zwrócić uwagę ten zapis
brzmi w sposób następujący: dodatkowych przedstawicieli członków Związku
do zgromadzenia wybiera rada danej gminy. Czyli to nie jest tak, że Państwo
jako rada zostaliście pozbawieni wpływu na wybór reprezentantów gminy
miasta Gdańsk do Związku Miedzy Komunalnego, tutaj ta reprezentacja istnieje.
Odpowiadając może nie w kolejności ale od tego ostatniego pytania zaczynając.
Natomiast jeśli mówimy o przejściu kompetencji, tak rzeczywiście tak jak tutaj
Pani radna słusznie zauważyła istnieje ten problem ile kompetencji, własnych i
czy rada może komuś przekazać, natomiast proszę zwrócić uwagę na treść
artykułu 64 „Ustawy o samorządzie”, nie wiem czy Pani radna dysponuje w tej
chwili tekstem „Ustawy o samorządzie”, proszę zwrócić uwagę Pani radna, że w
treści tejże, projektu tejże uchwały w której mówi się przyjmuje się statut,
powołany jest ten artykuł 64 i zapis tego art.64 mówi: w celu wspólnego
wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć, związki między gminne.
I teraz jeżeli tworzymy związek miedzy gminny tak, to tworzymy go po to, żeby
on wykonywał zadania publiczne przypisane czy to gminie czy też analogicznie
powiatom bo taka jest jego konstrukcja czyli jeżeli my utworzymy związek
między gminny ale nie przekażemy mu kompetencji to on wtedy nie istnieje,
jego po prostu nie ma bo on nie ma związek nie ma kompetencji własnych,
kompetencje własne ma odpowiednio gmina, odpowiednio powiat, prawda czy
też województwo. I my, aby związek mógł działać musimy przekazać mu te
kompetencje inaczej się nie da.
r adna Zofia Gosz
Mam pytanie ja się zgadzam, Panie mecenasie tylko, że w gminie są dwojakiego
rodzaju kompetencje wykonawcze i stanowiące i moje pytanie było konkretne
czy może przekazać kompetencje stanowiące? a nie, że kompetencje w ogóle to
rozumiem bo przekazywanie kompetencji jest możliwe ale czy....
Pan Andr zej Bodakowski – mecenas
Tak, Pani radna teraz zacytuję, odpowiadam Pani radnej, bo ona jest zadającą
pytania ale oczywiście odpowiedź swoją kieruję do wszystkich Państwa
radnych.
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W artykule 69 „Ustawy o samorządzie gminnym” mówi się, iż w zakresie zadań
zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące
radzie gminy, prawda, także te przejście kompetencyjne jest bo Pani co do
zasady, co do zasady Pani ma rację, prawda, jeżeli mówimy o przekazywaniu
kompetencji. Rada ma kompetencje, prawda i przekazuje je ale z jednym
wyłączeniem, może przekazać wówczas kiedy przepis tak stanowi i to jest
właśnie ten przepis, który tak stanowi, czyli co do zasady ja się z Panią zgadzam
natomiast mówię chyba, że przepis tak stanowi i tutaj przepis tak stanowi.
Innym zagadnieniem jest i tutaj ja bym się uchylał od odpowiedzi na pytanie
jeżeli ono teoretycznie padnie od Pani, czy zakres kompetencji przekazanych
związkowi jest za wąski, za szeroki czy akurat w sam raz bo to już nie jest moją
rolą, prawda bo to nie jest już kwestia prawa to jest kwestia celowości, ale od
celowości nie jestem ja od celowości jest prezydent jako przygotowujący projekt
uchwały i Państwo radni, którą tą uchwałę w takim albo w innym kształcie
przyjmiecie i tutaj mówię, gdybym tutaj miał takie pytanie asekuracyjnie z góry
mówię, że odpowiedzi na takie pytanie bym się uchylił, ponieważ osobą
właściwą do odpowiedzi na takie pytanie byłby Pan prezydent czy też stojący
przy mównicy Pan Dyrektor Szczyt, prawda jak rozumiem, zagadnienia
związane z działaniem tego związku ma opanowane do perfekcji.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, chyba wystarczająca ilość wyjaśnień, czy nie ma więcej
głosów w dyskusji?, nie ma.
Przypomnę dr uk 1822.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tego druku?
za
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1671/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie pr zyjęcia statutu Metr opolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego pr otokołu.
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13)

wyznaczenia ter minu do pr zedstawienia opinii Pr ezydenta Miasta
Gdańska dotyczącej możliwości zaliczenia ulic do kategor ii dr óg
gminnych (dr uk nr 1820)

r adny Tadeusz Mękal – Pr zewodniczący Komisji Rozwoju Pr zestr zennego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ! Mam przyjemność przedstawić Państwu
tradycyjną uchwałę dot. wyznaczenia terminu Panu Prezydentowi do wydania
opinii dot. zaliczenia ulic do kategorii ulic gminnych w tym wypadku ulice są
wymienione w załączniku do niniejszej uchwały obejmują 7 ulic, głównie na
terenie Chełmu są to takie ulice jak ul. Pawła Gdańca, ul. Bobrowa,
Cebertowicza, Cieszyńskiego, Chałubińskiego, Biegańskiego i Grabowskiego.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Prezydent Miasta opiniował pozytywnie projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie widzę.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1820 ?
za
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1672/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie wyznaczenia ter minu do pr zedstawienia opinii Pr ezydenta
Miasta Gdańska dającej możliwości zaliczenia ulic do kategor ii dr óg
gminnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego pr otokołu.

14)

odr zucenia pr otestów do pr ojektu miejscowego planu
zagospodar owania pr zestr zennego Matar nia – Złota Kar czma – w
r ejonie pr zewidywanej lokalizacji cmentar za w mieście Gdańsku
(dr uk nr 1801)
84

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Niestety musimy tutaj przyznać się do
błędu proceduralnego, Rada Miejska w styczniu podjęła już uchwałę w sprawie
odrzucenia tego jednego protestu, który wpłynął do planu, do projektu planu
Matarnia – nowy cmentarz to był zarzut po terminie, niestety nie daliśmy
ogłoszenia do gazety o terminie sesji a to jest nie zbędny warunek procedowania
w starej ustawie, chociaż jest to uchwała wprowadzona plan wprowadzony
wedle ustawy z 1994 roku i dlatego teraz już daliśmy ogłoszenie o terminie sesji
a także zawiadomiliśmy zainteresowanych i w związku z tym Prezydent wnosi o
jeszcze ponowne uchwalenie odrzucenia tego zarzutu, który wpłynął do planu
po terminie.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała – pozytywnie.
Nie ma głosów w dyskusji, jest przepraszam bardzo Pani Elżbieta Grabarek.
r adna Elżbieta Gr abar ek
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ja pragnę zwrócić uwagę, bo Pan Mękal
zaraz będzie znowu, chociaż ostatnio bardzo kulturalnie rozmawialiśmy na
Komisji Planowania Przestrzennego tzn. jeśli chodzi o Pana Tadeusza.
Mówiłam o ul. Słowackiego i proszę zwrócić uwagę lokalizacja tego cmentarza
to jest automatycznie zwiększenie natężenia ruchu ul. Słowackiego, no jak nie
prawda, prawda no jak z Oliwy czy z innych dzielnic, no może nie z Oliwy a
Przymorza z Żabianki czy z dolnego Wrzeszcza ludzie będą się przemieszczać.
Generalnie Słowackiego taka jest sytuacja w związku z tym naprawdę,
przebudowa tej trasy na odcinku od ronda de la Saal czy od nasypu kolejowego
do Grunwaldzkiej jest pilnie konieczna. Jest drugi cmentarz Srebrzysko i ja
muszę proszę Państwa powiedzieć, że mcu X do połowy XI praktycznie jest ze
względu na lokalizację Srebrzyska jest bardzo duże natężenie ruchu i teraz drugi
cmentarz wzdłuż tego ciągu komunikacyjnego siłą rzeczy musi zwiększyć na
tężenie ruchu.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Ja chcę Pani radnej przypomnieć, że mówimy o odrzuceniu protestu dot.
budowy cmentarza.
r adna Elżbieta Gr abar ek
O tym mówię o lokalizacji cmentarza Panie Przewodniczący właśnie tak.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Ale my mówimy nie o lokalizacji a o odrzuceniu protestu.
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r adna Elżbieta Gr abar ek
Ale związanych z lokalizacją cmentarza, Panie Przewodniczący o tym mówię,
ze usytuowanie tam cmentarza spowoduje zwiększenie ruchu komunikacyjnego
bo pochówki będą wymuszały odwiedziny rodziny, prawda, która będzie jechała
na cmentarz i o tym mówimy i to musi spowodować zwiększenie ruchu
kołowego bo wszyscy się przemieszczamy samochodami i mamy tą sytuację
przy Srebrzysku jest okres intensywnego ruchu i Słowackiego w tej chwili nie
jest w stanie udźwignąć tego. Wczoraj była ta awaria, żadna karetka nie była się
w stanie przebić do Osowy, do osoby jakiejkolwiek chorej, to po prostu był
paraliż komunikacyjny Wrzeszcza wczoraj na całe przedpołudnie i tłumy ludzi
stały na przystankach autobusowych bo nie mamy wzorek Krakowa czy
Warszawy specjalnego pasa dla autobusów, nie mamy tego i po prostu
Słowackiego jest zakorkowana i o tym mówię.
Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska
Ja chciałbym Panią radną uspokoić, realizacja tego cmentarza nastąpi
najszybciej za 5 lat a raczej za 10 lat, ponieważ na razie miasto rozbudowuje
jeszcze cmentarz Łostowicki i tam mam 10 ha do pochówków także z
pewnością ul. Słowackiego do tego czasu zostanie rozbudowana tak jak są plany
a ewentualnie zwiększenie ruchu związane z cmentarzem będzie miało miejsce
za 10 mniej więcej lat jak sądzę.
r adna Elżbieta Gr abar ek
Ja bym z radością przyjęła z wielką radością pana słowa gdyby nie fakt, że
mieszkam od 30 lat przy Słowackiego i te zapewnienia, że ulica będzie słyszę od
30 lat od 30 lat słyszę, że ulica będzie przebudowana i na WPI jak
przeanalizujemy w tym roku nie ma ani złotówki na Słowackiego i nie czarujmy
się, bo opowiadamy sobie bajki, Pan mnie zapewnia ja Pana też mogę zapewnić
i będziemy sobie tak rozmawiać.
r adna Bar bar a Mejer
Ja mam tylko pytanie, jeżeli realizacja tego cmentarza będzie za około 10 lat czy
w związku z tym działkowcy jeszcze tam dość długo pozostaną?
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Tak padła odpowiedź. Nie ma więcej głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1801?

za

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1673/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie odr zucenia pr otestów do pr ojektu miejscowego planu
zagospodar owania pr zestr zennego Matar nia – Złota Kar czma – w r ejonie
pr zewidywanej lokalizacji cmentar za w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego pr otokołu.
15)

uchwalenia miejscowego planu zagospodar owania pr zestr zennego
r ejonu ulic Łostowickiej i Kar tuskiej w mieście Gdańsku (dr uk nr
1806)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Plan Łostowicka – Kartuska w Gdańsku
obejmuje obszar na północ od cmentarza Łostowickiego, wschodnią granicą jest
właśnie ul. Łostowicka a od zachodu granice planu wyznacza ul. Zielony Stok.
Celem tego planu było określenie zasad zagospodarowania i obsługi
komunikacyjnej terenów przyległych do cmentarza Łostowickiego w związku z
planowaną przebudową i także potrzeby modyfikacji ul. Struga, która stanowi
wewnętrzną obsługę tego terenu. Projekt planu zachowuje dominację funkcji
usługowej i produkcyjno – usługowej obszaru z wykluczeniem wielko
powierzchniowych obiektów handlowych a także większości funkcji
chronionych przed hałasem czyli związane z pobytem dzieci i młodzieży oraz
szpitale i domy opieki społecznej. Projekt planu uwzględnia zaplanowany
przebieg poszerzenia ul. Łostowickiej, także projekt planu przewiduje ochronę
konserwatorską i archeologiczną zespołu dawnego dworu ”Krzyżowniki” po
północnej stronie ul. Kartuskiej.
Proszę Państwa w wyniku tego projektu planu, należy wykupić na cele właśnie
związane z rozbudową ul. Łostowickiej 041 ha a ponadto a poza tym korzyści są
ewidentne, ponieważ 5,4 ha gruntów gminnych i Skarbu Państwa będzie mogło
stanowić ofertę sprzedażową. Do tego projektu w czasie wyłożenia w X
wpłynęła jedna uwaga, która została w całości uwzględniona a w drugim
wyłożeniu, które miało miejsce w I nie wpłynęły, żadne uwagi w związku z tym
można uznać, że plan jest nie kontrowersyjny i Prezydent wnosi o jego
uchwalenie.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała – pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1806 ?
za

przeciw

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1674/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W

sprawie

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodar owania
pr zestr zennego r ejon ulic Łostowickiej i Kar tuskiej w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego pr otokołu.
16)

o
pr zystąpieniu
do
spor ządzenia
miejscowego
planu
zagospodar owania pr zestr zennego Śr ódmieście r ejon mar iny pr zy
ulicy Szafar nia w mieście Gdańsku (dr uk nr 1804)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Następny projekt uchwały to jest o przystąpieniu do sporządzenia planu w
rejonie Długie Ogrody – Szafarnia ten plan o nie wielkiej powierzchni 0 70 ha,
obejmuje całą ul. Szafarnia, od zachodu graniczy z rzeką Motławą. Celem tego
planu jest realizacja na ul. Szafarni zabudowy związanej z obsługą istniejącej
Mariny. Inwestor przeprowadził studia dot. odtworzenia dawnego obiektu
portowego, który w tym miejscu się znajdował i woj. konserwator dopuszcza,
wprowadzenie nowej zabudowy w tym samym obszarze tj. w północnej części
mniej więcej obszaru objętego planem. Nie jest jeszcze przez konserwatora
zdecydowana czy to będzie forma współczesnej architektury czy historyzującej
ale dla planu to nie jest tak istotne ale istotne jest właściwe funkcjonowanie
Mariny w związku z wzrostem ruchu turystycznego.
Dlatego przystąpienie do tego planu jest celowe.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała – pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1804?
za

przeciw

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1675/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
O pr zystąpieniu do spor ządzenia miejscowego planu zagospodar owania
pr zestr zennego Śr ódmieście r ejon mar iny pr zy ulicy Szafar nia w mieście
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego pr otokołu.
17)

o
pr zystąpieniu
do
spor ządzenia
miejscowego
planu
zagospodar owania pr zestr zennego Piecki – Migowo na południe od
ul. War neńskiej w mieście Gdańsku (dr uk nr 1799)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska
Kolejne przystąpienie do planu dot. obszaru na południe od ul. Warneńskiej w
osiedlu Piecki – Migowo, tutaj grunt, który został nabyty przez developera jest
w planie obowiązującym, przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną przy
czym ówcześnie tą jednorodzinną rozumiało się jako obejmującą również małe
domy mieszkalne do 4 mieszkań. Później zmieniło się prawo budowlane, które
pogorszyło warunki inwestowania i w związku z tym inwestor zainicjował
wniosek o zmianę tego planu. Rzeczywiście nie ma przeszkód, aby dopuścić
tutaj tereny pod zabudowę wielorodzinną, większość osiedla Piecki – Migowo
to zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z tym terenem od północy.
Drugim celem to jest zniesienie rezerwacji na gruncie prywatnym jest tam w tej
chwili w planie obowiązującym ustalenie zieleni dostępnej, zieleń dostępna
może być projektowana w ramach terenów mieszkaniowych i nie ma potrzeby
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aby prowokować odszkodowawcze działania miasta z tytułu ustalenia zieleni
dostępnej na gruncie prywatnym. Te dwa cele uzasadniają przystąpienie do tego
planu.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pan i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1799?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za
przeciw
wstrzymał się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1676/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
O pr zystąpieniu do spor ządzenia miejscowego planu zagospodar owania
pr zestr zennego Piecki – Migowo na południe od ul. War neńskiej w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego pr otokołu.

18)

o pr zystąpieniu do spor ządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodar owania pr zestr zennego Śr ódmieścia – r ejon Biskupiej
Gór ki w mieście Gdańsku (dr uk nr 1803)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Kolejne przystąpienie tym razem do
zmiany planu, nie dawno uchwalonego planu Biskupiej Górki jest spowodowane
na wniosek Szpitala Wojewódzkiego, który to ma trudności z lądowaniem
helikopterów sanitarnych dla potrzeb ratownictwa medycznego w tej chwili
helikoptery lądują w sposób amatorski bo na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i
3 Maja, natomiast na Biskupiej – Górce na terenach, które są pozbawione drzew
i wykorzystywane przez MOSiR jako boiska terenowe a na nich jest możliwość
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lądowania helikopterów. Było by to lądowisko o charakterze tymczasowym,
ponieważ docelowo szpital ma zamiar zrealizować lądowisko na dachach
swojego budynku. Tutaj ta zmiana planu polegała, by na dopisaniu w rubryce
zagospodarowanie tymczasowe, dopuszczenie lądowiska helikopterów,
ponieważ jest to ważny cel społeczny i Prezydent wnosi o przystąpienie do tej
zmiany.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1803?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.

za

przeciw

wstrzymał się 

20
0
1

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1677/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
O pr zystąpieniu do spor ządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodar owania pr zestr zennego Śr ódmieścia – r ejon Biskupiej Gór ki w
mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego pr otokołu.

19)

zmiany uchwały nr XXXIX/1337/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
30 czer wca 2005 r . o pr zystąpieniu do spor ządzenia miejscowego
planu zagospodar owania pr zestr zennego Zabor nia r ejon ulic
Limbowej, tzw. „Nowej J abłoniowej” i Potoku Or uńskiego w
mieście Gdańsku (dr uk nr 1802)
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Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Kolejny projekt uchwały dot. zmiany
granic czyli jest to uchwała w sprawie zmiany granic o przystąpieniu do planu
Zabornia rejon Limbowej i Nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego.
To jest generalnie ten plan podjęty po to, aby znieść rezerwację na cele ulicy
tzw. Nowej Abrahama w związku ze zmianą oszczędniejszą koncepcji drogowej
aby relacje północ – południe drogowe prowadzić po ul. tzw. Jabłoniowej, która
w tym miejscu przebiega po śladzie ul. Jabłoniowej. Równocześnie ta ul.
Jabłoniowa będzie miała skrzyżowanie typu harfa z trasą WZ i właśnie w
ramach prac nad projektem budowlanym kolejnego odcinka Trasy WZ objawiła
się konieczność nie co poprawienia parametrów skrętów na tej właśnie harfie,
czyli na tym węźle ul. Jabłoniowej z trasą WZ co powoduje konieczność
powiększenia nieco obszaru planu aby te bocznice w pełnym standardowym
promieniu mogły się zmieścić tj. powierzchnia nie całego hektara o którą
powiększamy projekt planu a cały plan ma 45 ha. Z uwagi na to, że dzięki temu
uda się standardowe skrzyżowanie, zamiast skrzyżowania z Nową Abrahama z
której rezygnujemy to jest to w sumie korzystne rozwiązanie i dlatego Prezydent
wnosi o powiększenie granic planów na Zaborni.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęcie dr uku 1802?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za

przeciw

wstrzymał się 

20
0
1

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1678/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/1337/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
30 czer wca 2005 r . o pr zystąpieniu do spor ządzenia miejscowego planu
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zagospodar owania pr zestr zennego Zabor nia r ejon ulic Limbowej, tzw.
„Nowej J abłoniowej” i Potoku Or uńskiego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego pr otokołu.
20)

zmieniająca uchwałę Nr XLII/1491/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 29 wr ześnia 2005 r . w spr awie udzielenia pełnomocnictwa
r adcom pr awnym Biur a Rozwoju Gdańska (dr uk nr 1800)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ostatnia z uchwał, którą referuje nie dot.
bezpośrednio planowania przestrzennego tylko obsługi prawnej, spraw
związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, otóż w naszym biurze
Pani mec. Jolanta Waluch zrezygnowała z pracy w to miejsce zatrudniliśmy
Panią mec. Joannę Janulewicz – Sierand i zmiana uchwały w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa radcom prawnym w BRG do występowania przed sądami w
tych sprawach związanych z planami, polega na wykreśleniu nazwiska Pani
Waluch a w to miejsce jest wprowadzone nazwisko Joanna Janulewicz –
Sierand a Pani Bliźniak i Pani Psota jest powtórzeniem bo są to nasze radczynie,
które pracowały i nadal pracują. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opiniowała pozytywnie, Komisja
Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji brak.
Kto z Pan i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1800?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za

21
przeciw

0
wstrzymał się  0
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1679/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
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zmieniająca uchwałę Nr XLII/1491/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29
wr ześnia 2005 r . w spr awie udzielenia pełnomocnictwa r adcom pr awnym
Biur a Rozwoju Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego pr otokołu.
21)

zmiany Uchwały Nr XLVII/1630/06 Rady Miasta Gdańska z dnia
26 stycznia 2006 r oku w spr awie nadania nowej nazwy r onda
(dr uk nr 1809)

Bogumił Koczot Dyr ektor Wydziału Geodezji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały RMG z dnia 26.O1.w sprawie nadania
nowej nazwy ronda. W uchwale RMG z dnia 26.01. w sprawie nadania nowej
nazwy ronda wprowadza się następujące zmiany: tyt. uchwały otrzymuje
brzmienie, w sprawie nadania nowej nazwy węzła drogowego, parf. 1 otrzymuje
brzmienie w Gdańsku – Śródmieściu skrzyżowanie Alei Armii Krajowej, Maja,
ul. Biskupiej Górki nadaje się nazwę Węzeł im. Karola Grodecka. Zmiana
uchwały w sprawie nadania nazwy ronda wynika z konieczności dostosowania
nazwy do definicji węzła drogowego jako skrzyżowania minimum 3 dróg.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjecie uchwały,
zmieniającą uchwałę z dnia 26.01. i nadaniu nazwy Węzeł im Karola Grodecka.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Komisja Kultury opiniowała ten projekt pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pan i Panów jest za podjęciem dr uku 1809 ?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1680/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
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W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/1630/06 Rady Miasta Gdańska z dnia
26 stycznia 2006 r oku w spr awie nadania nowej nazwy r onda
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego pr otokołu.

22)

ustalenia
jednostkowej
stawki
kalkulacyjnej
dotacji
pr zedmiotowej do r emontów i konser wacji budynków
mieszkalnych or az r ozbiór ek budynków mieszkalnych dla
Gdańskiego Zar ządu Nier uchomości Komunalnych  Zakład
Budżetowy w Gdańsku na 2006 r ok (dr uk nr 1810)

Dymitr is T. Skur as – Dyr ektor Wydziału Gospodar ki Komunalnej.
Szanowni Państwo radni! Przedstawiam Państwu projekt uchwały dot. stawki
dotacji do kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych dla
Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w stosunku do planowanych
wydatków 20 mil.350 tys. w zakresie objętym możliwością dofinansowania 15
mil. proponujemy wysokość dotacji tj. na dzień dzisiejszy około 93% tych
kosztów. Gdański Zakład chciałem dodać realizuje remonty w wyższym
zakresie dodatkowe 3 mil.150 przeznacza na remonty w zakresie nie objętym
możliwością dotowania przez miasto, czyli spraw nie związanych z
budownictwem mieszkaniowym. W związku z tym, że Gdański Zarząd realizuje
w pełni pozyskane środki dotacyjne i wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem
proszę o pozytywne przyjęcie projektu uchwały.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie i Komisja Gospodarki Komunalnej
i Morskiej również pozytywnie.
Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1810?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1681/06
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RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W

sprawie

ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
pr zedmiotowej do r emontów i konser wacji budynków mieszkalnych or az
r ozbiór ek budynków mieszkalnych dla Gdańskiego Zar ządu Nier uchomości
Komunalnych  Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2006 r ok
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego pr otokołu.
23)

udzielenia dotacji celowych na pr ace konser wator skie,
r estaur ator skie i r oboty budowlane pr zy zabytku wpisanym do
r ejestr u zabytków (dr uk nr 1812)

Konser wator Miejski Zabytków J anusz Tar nacki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Po raz kolejny staję przed Państwem i
proszę o przyznanie dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków.
Szanowni Państwo w związku z tym, że mieliśmy ograniczone środki finansowe
w tego rocznym budżecie w wysokości 600 tys. zł. a, wniosków było, aż 29.
Komisja, która rozpatrywała te wnioski, kierowała się następującymi zasadami
mianowicie preferowano prace związane z remontem elewacji frontowych i
przedproży kamienic, wykluczono z dotowania prace remontowe polegające na
wymianie pokrycia dachowego obiektów czy wymianie stolarki w pojedynczych
lokalach oraz zdecydowano z uwagi na wysokość wniosków osób prawnych
kościoła jednym słowem parafii, że będą one rozpatrywane później o ile środki
finansowe się dodatkowe znajdą tak więc w ramach tych 600 tys. zł głównie
Wspólnotom Mieszkaniowym, jednej osobie prawnej czyli PTTK./Długa 45/
oraz nie wielkie środki dla Katedry Oliwskiej na prace konserwatorskie przy 3
ołtarzach w anbicie. A więc wnoszę o przyjęcie niniejszej uchwały.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała
pozytywnie, Komisja Rozwoju Przestrzennego opiniowała pozytywnie, Komisja
Budżetowa pozytywnie i Komisja Kultury tez pozytywnie.
Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1812?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1682/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie udzielenia dotacji celowych na pr ace konser wator skie,
r estaur ator skie i r oboty budowlane pr zy zabytku wpisanym do r ejestr u
zabytków
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego pr otokołu.

24)

zmiany uchwały Nr XXIV/722/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 27
maja 2004 r oku w spr awie szczegółowych zasad ustalania
wysokości
i udzielania dotacji szkołom publicznym or az
szkołom niepublicznym
o upr awnieniach szkół publicznych
pr owadzonym pr zez osoby pr awne lub fizyczne na ter enie Miasta
Gdańska (dr uk nr 1786)

Regina Białousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Panie Przewodniczący, Szanowni radni! Uchwała zmieniająca uchwałę o
przyznawaniu dotacji dla placówek niepublicznych. Zmiana ustawy o systemie
oświaty wprowadziła obowiązek przedszkolny dla 6 latków w związku z tym
wysokość dotacji dla 6 latków wzrasta z 50% do wysokości subwencji.
Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Edukacji pozytywna, opinia Komisji
Budżetowej, również pozytywna.
r adna Zofia Gosz
Ja mam Pani Dyrektor jedno pytanie, czy te dotacje będą przyznawane, nie
zależnie od tego czy 6 latkowie pobierają naukę w szkole czy przedszkolu?
Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji.
Mówimy o placówkach niepublicznych, czyli jeśli pobiera w przedszkolu
niepublicznym to już dawno płacimy, jeśli pobiera w szkole to też płacimy,
także dotychczas płaciliśmy 50% a teraz w pełnej wysokości subwencji nie
zależnie czy w przedszkolu czy w szkole.
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r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1786?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1683/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/722/04 Rady Miasta Gdańska z dnia
27 maja 2004 r oku w spr awie szczegółowych zasad ustalania wysokości
i udzielania dotacji szkołom publicznym or az szkołom niepublicznym
o upr awnieniach szkół publicznych pr owadzonym pr zez osoby pr awne lub
fizyczne na ter enie Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego pr otokołu.

25)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1124/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
17 lutego 2005 r . w spr awie utwor zenia Gdańskiego Ośr odka Kultur y
Fizycznej z siedzibą w Gdańsku pr zy Al. Gr unwaldzkiej 244 (dr uk nr
1788)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Szanowni Państwo! Jest to uchwała zmieniająca uchwałę o powołaniu
Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w tam tą uchwałę wkradł się błąd było
napisane ul. Grunwaldzka a jest to Aleja Grunwaldzka.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Czyli był to błąd typowo techniczny. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pan i Panów radnych jest za podjęciem druku 1788?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1684/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1124/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 17 lutego 2005 r . w spr awie utwor zenia Gdańskiego Ośr odka Kultur y
Fizycznej z siedzibą w Gdańsku pr zy Al. Gr unwaldzkiej 244
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego pr otokołu.
26)

zamiar u likwidacji Międzyszkolnego Ośr odka Spor towego z siedzibą
w Gdańsku pr zy Al. Gr unwaldzkiej 244 (dr uk nr 1789)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
jest to twór, który w tej chwili zadania tego MOS przejął właśnie powołany
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, stąd zasadna jest likwidacja istniejącego
już tylko na papierze tworu.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1789?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1685/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zamiar u likwidacji Międzyszkolnego Ośr odka Spor towego z
siedzibą w Gdańsku pr zy Al. Gr unwaldzkiej 244
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego pr otokołu.

27)

likwidacji filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku – Nowym
Por cie pr zy ul. Ks. Mar iana Gór eckiego 16, któr ej nazwa br zmi:
Szkoła Podstawowa Specjalna w Gdańsku – Nowym Por cie, ul. Ks.
Mar iana Gór eckiego 16 – Filia GdańskOr unia, ul.Star ogar dzka 20
(dr uk nr 1787)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała o likwidacji filii Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego na ul. Góreckiego, filia była w Straszynie, już od paru lat nie
ma naboru dzieci i nie ma dzieci.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1787?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za
 19
przeciw

0
wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1686/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
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W sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gdańsku –
Nowym Por cie pr zy ul. Ks. Mar iana Gór eckiego 16, któr ej nazwa br zmi:
Szkoła Podstawowa Specjalna w Gdańsku – Nowym Por cie, ul. Ks.
Mar iana Gór eckiego 16 – Filia GdańskOr unia, ul.Star ogar dzka 20
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego pr otokołu.
28)

okr eślenia gr anic obwodów szkolnych (dr uk nr 1811)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Szanowni Państwo! Jest to uchwała porządkująca co roku zgodnie z ustawą o
systemie oświaty. Organ prowadzący ma obowiązek określenia obwodów, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, tu są tylko takie porządkujące ruchy, dopisanie
nowych ulic. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1811?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1687/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie okr eślenia gr anic obwodów szkolnych
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego pr otokołu.

28)

nadania Gimnazjum Nr 32 w Gdańsku ul. Boguckiego 44 w Gdańsku
wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego Nr 25 imię „D.G. Fahr enheita” (dr uk nr 1814)
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Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała, na wniosek Rady rodziców, Rady pedagogicznej i Samorządu
Uczniowskiego o nadaniu im. dla gimnazjum nr 32 w Gdańsku. Jest to zespół
kształcenia podstawowego i gimnazjalnego nr 25 w Świbnie gdzie szkoła
podstawowa, już tą nazwę nosi i teraz chodzi o to, aby tą samą nazwę im.
Daniela Farenhaita nadać gimnazjum.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Edukacji – opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1814?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1688/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie nadania Gimnazjum Nr 32 w Gdańsku ul. Boguckiego 44 w
Gdańsku wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 25 imię „D.G. Fahr enheita”
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego pr otokołu.
30)

nadania Gimnazjum Nr 34 w Gdańsku ul. Na Zaspę 31 a w Gdańsku
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 imię
„kmdr por . Fr anciszka Dąbr owskiego” (dr uk nr 1816)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała o nadaniu imienia kom. porucznika Franciszka Dąbrowskiego
gimnazjum nr 5.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Opinia Komisji Edukacji pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
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Kto z Pan i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1816?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
za
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1689/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie nadania Gimnazjum Nr 34 w Gdańsku ul. Na Zaspę 31 a w
Gdańsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
imię „kmdr por . Fr anciszka Dąbr owskiego”
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego pr otokołu.

31)

nadania Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku ul. Emilii Hoene
wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego Nr 6 imię „Zasłużonych Ludzi Mor za” (dr uk nr 1817)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Druk nr 1817 o nadaniu im. szkole podstawowej nr 19 na Górnej Orunii z
autopoprawką, która Państwo już otrzymaliście w uzasadnieniu dołączono tylko
takie słowa, ja Państwu je przeczytam: „ poczet zasłużonych ludzi morza nie
jest zamknięty, grono patronów szkoły, będzie poszerzane o kolejne postacie,
których życie i praca są nie rozerwalnie związane z morzem a ich znaczący
dorobek i zasługi w różnych okresach historii, mają istotne walory
wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Włączenie kolejnych postaci będzie
możliwe po uzyskaniu zgody kapituły patrona szkoły podstawowej nr 19 w
Gdańsku w skład której, będą wchodzić dyrektor szkoły jako jej
przewodniczący, przedstawiciel rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Opinii komisji nie ma.
Jest głos w dyskusji Pan Gierszewski. Bardzo proszę.
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r adny Piotr Gier szewski
Ja nie mogę, nie zabrać głosu tym bardziej, że na komisji też zabierałem głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Skoro dajemy tak daleko idącą
autonomię szkołom, to czy przewidziano pewną możliwość ingerencji,
nazwijmy to bardzo delikatnie, błędnie podjętych przez tą Kapitułę decyzji o
nadaniu de facto imienia tej szkole. W jaki sposób my jako radni będziemy
mogli cofnąć decyzje tejże Kapituły?
Czy w ogóle jest to możliwe? I chciałbym tutaj odpowiedź mecenasa, ponieważ
jak życie znamy pokazuje, ze kontroli wielkiej nad tym nie będzie a za jakiś
czas dowiemy się z mediów, że patronem został pan x, który może na tego
człowieka morza w jakiś sposób wybitnie może nie zasłużył.
Ja mam takie pytanie, właściwie dlaczego nas jako radnych pozbawia się nawet
przywileju jeśli to można powiedzieć o nadawaniu imion placówkom
oświatowym? Bo to jest scedowanie na Kapitułę proszę Państwa. Jeszcze jedno
pytanko, co zrobimy, jeżeli będą projekty uchwał wnoszonych przez szkoły np.
zasłużony dla miasta Gdańska też z powołaniem Kapituły, zasłużonych
stoczniowców, Panie Przewodniczący i dowolnie będą dzieci, rodzice jak i
dyrekcja dopisywać nazwiska, tych, że zasłużonych swoimi kategoriami?
Ja mam jeszcze taką uwagę na komisji nie dostałem kompletnie odpowiedzi,
skoro w uzasadnieniu do tej uchwały pisaliśmy o opracowanym szkolnym
programie wychowania morskiego, ze szkoła ma tradycje związane z szeroko
pojętym wychowaniem morskim itd. Czyż, ta ocena programów
wychowawczych podlega kuratorowi, warto by było ustawowo jednak zmusić
do tego, żeby wydał swoją opinię na temat tejże naszej uchwały Rady Miasta.
I jeszcze jedno, co będzie jeśli inne szkoły faktycznie wystąpią z propozycjami i
honorować będą dowolnie, kto zasługuje na pamięć i szczególne wezwanie, czy
formalnie, możemy to jako radni scedować to na uczniów i rodziców? To jest
pytanie do Pana mecenasa. Jeżeli tak, to innym jednostkom samorządu
terytorialnego winniśmy takie prawo oddać. Pani Prezydent, może lepiej byłoby
zdjąć i cofnąć do komisji tą uchwałę. To jest mój wniosek na koniec. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Chwileczkę Pani Prezydent, jest jeszcze więcej głosów zaraz Pani Prezydent, ale
ja myślę, że odpowiadając Panu radnemu, że każdy z radnych ma 3 przyciski i
może decydować, też o czymś. Pani Prezydent, bardzo proszę.
Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Drodzy Państwo! Ja powiem tak, w tej sprawie dyskutowaliśmy na Komisji
Edukacji, również Pan Przewodniczący Sowiński z tego co wiem osobiście udał
się na spotkanie społeczności szkolnej, ja również rozmawiałam z dyrektorem
tej szkoły w tej sprawie, ponieważ wystąpiła taka dyskusja na Komisji Edukacji,
staraliśmy się, jakby zbliżyć do tego problemu. Zgodnie z obowiązującym
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prawem na dziś jest taka sytuacja, że społeczność szkolna ma pełne prawo do
występowania z wnioskiem o nazwę patrona taką z jaką społeczność szkolna
dana się identyfikuje. Oczywiście do Szanownej Rady należy podjęcie
ostatecznej decyzji, czy daje na to zgodę natomiast powiem tak, myślę, ze w
moim odczuciu warto się kierować jednak pewnym poziomem zaufania do
zatrudnianych przez miasto, kadry kierowniczej i nauczycieli szkoły. Są to
osoby odpowiedzialne, posiadające odpowiednie kompetencje dydaktyczne i
wychowawcze i ja mam pewien poziom ufności, ze dyrekcja szkoły i
nauczyciele staną na wysokości zadania aby ustalenia z tej uchwały, z reszto
przez nich proponowane no jakby nieść dalej i miejmy świadomość też taka, że
gdyby w perspektywie iluś lat okazało się, że np. nie wiem , kadra kierownicza
tej szkoły robi w jakiś dziwny sposób użytek, mamy też taki wpływ na to, bo
prostu zatrudniamy tą kadrę kierowniczą oceniamy jej pracę itd. i to jest nasz też
istotny wpływ. Natomiast nie leży w kompetencji akurat tutaj kuratora
opiniowanie tego typu rozwiązań jest to kompetencja zgodna z przepisami
oświatowymi społeczności szkolnej i myślę, że głosując za tą uchwałą dajemy
wyraz naszemu zaufaniu do tej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców,
nauczycieli, dyrekcji i wychodzimy im po prostu naprzeciw i okazujemy
zaufanie jednocześnie tej kadrze nauczycielskiej. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję. Ja poproszę jeszcze Pana mecenasa, żeby odpowiedział, bo padło
pytanie, czy jako Rada możemy mieć na cokolwiek wpływ?
Czy Pan radny chce coś uzupełnić? Bardzo proszę.
r adny Piotr Gier szewski
Chodzi o to, czy możemy scedować na Kapitułę? , bo ja chciałem przypomnieć,
Szanowni Państwo w tej Kapitule też są dzieci, abstrahując od tego, że
oczywiście mamy zaufanie do dyrektorów, których wybieramy, zaufanie mamy
do rodziców ale również z głosem stanowiącym w tej Kapitule są dzieci a ja
jestem za konkretnymi patronami co wyraziłem w głosowaniu w poprzednich 2
uchwałach, jest konkretny patron z imienia i nazwiska, natomiast tutaj dajemy
totalnie wolną rękę, między innymi też dzieciom.
Andr zej Bodakowski – r adca pr awny Biur a Rady Miasta.
Tutaj proszę Państwa jest kwestia dwojaka, bo sama uchwała do samej uchwały,
ja rozumiem, nie wiem pytanie do Pana radnego czy Pan ma zastrzeżenia co do
samej uchwały? Bo jeżeli podejmiemy tą uchwałę, tak, w tej wersji tak jak ona
jest tutaj zapisana w projekcie uchwały, to my przesądzimy tylko i wyłącznie
jedną rzecz, mianowicie to, że gimnazjum nr 7 i szkoła podstawowa nr 19 będą
nosiły imię „Zasłużonych Ludzi Morza” i oficjalna nazwą funkcjonująca w
obiegu zewnętrznym zgodną z prawem, będzie szkoła podstawowa nr 19
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imieniem „Zasłużonych Ludzi Morza” i gimnazjum nr 7 imienia „Zasłużonych
Ludzi Morza”.
I teraz, jeżeli kiedyś tam w przyszłości ta nazwa miała by ulec zmianie, tak? To
i tak i tak musiałby być przerobiony w cudzy słowie jeszcze raz ten tryb
uchwałodawczy i ta nazwa musiałaby być zmieniona lub nie wiem dopisane coś
by musiało byś tam do nie. Natomiast rzeczą drugą i nie związaną z samą treścią
uchwały podkreślam jest to podkreślam, że w uzasadnieniu stwierdzono, że
upoważnia się określone grono osób, prawda, skład osobowy Pan radny tutaj
wymienił do tego jak gdyby wewnętrznie wybrali sobie na patrona określone
grono osób i teraz w obiegu zewnętrznym te osoby nie będą w sposób formalny
występowały, prawda czyli nie będzie to nigdy szkoła podstawowa nr 19
imieniem „Zasłużonych Ludzi Morza” i nie będzie tak, że ta Kapituła doda
„Zasłużonych Ludzi Morza Stankiewicza, Burcharda i kogoś tam jeszcze, nie
oni to jakoś będą sobie to wewnętrznie mówili to są ludzie godni, no nie wiem
tam godni podkreślenia tylko to. Ja mówię tu są dwie rzeczy, prawda musimy
odgrodzić od siebie dwie różne rzeczy, legalność tej uchwały i to, że Wy jako
rada nadacie albo nie nadacie nazwę tej szkole, tak jak nadawaliście Państwo w
przeszłości i to, że będzie chciała coś zrobić ta społeczność lokalna wybrać
sobie, ze będą jakieś osoby uznawali za godne zaufania. Tylko tyle potrafię
wytłumaczyć bo to jest już w każdym bądź razie wątpliwości Pana radnego idą
poza treścią uchwały.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Czy jeszcze, ale bardzo proszę.
r adny Piotr Gier szewski
Ja bym nie zabierał cennego Państwa czasu, gdyby nie było w uzasadnieniu
wytłuszczone czego Pan mecenas nie dodał, to faktycznie tych zasłużonych z
imienia i nazwiska wyznacza, Mało tego w dzisiejszej auto poprawce
Prezydenta Miasta Gdańska wytłuszczone wręcz to się znalazło z podaniem 4
tak naprawdę zasłużonych ludzi morza, których już tam ta społeczność sobie
wybrała. Także to jest ta moja uwaga, gdyby nie było tej auto poprawki a z tego
co ja rozumiem uzasadnienie jest nie rozłączną częścią uchwały, absurdem jest
jedno uzasadnienie i ta auto poprawka, która została dziś wniesiona. Ci, którzy
wnosili im zależy na tym, żeby tam właśnie tam pewne nazwiska się pojawiały a
nie szyld zasłużonych ludzi morza.
Andr zej Bodakowski – r adca pr awny BRM.
Ja, mogę odpowiedzieć w ten sposób, ta szkoła oficjalnie nie będzie mogła nosić
oficjalnie, żadnej innej nazwy jak tylko „Zasłużonych Ludzi Morza” a teraz ja
nie będę tutaj rozwijał dyskusji czy się słusznie czy nie słusznie zrodził ten zapis
w uzasadnieniu nie moja to rola. Natomiast zadam inne pytanie czy bez tego
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zapisu w uzasadnieniu, czy rada pedagogiczna szkoły, gdyby nawet nie było
tego zapisu, czy rada szkoły mogła by powiedzieć, że uznajemy, cytuję:
Zaruski, Burchard, Stankiewicz, Ziółkowski”, są ludźmi zasłużonymi dla morza
i my im te portrety wieszamy przy gabinecie dyrektora. Mogli by tak
powiedzieć bo to jest po prostu uznanie tych ludzi za godnych zaufania za
godnych uwiecznienia i to nawet bez uchwały. Natomiast, to, że rada
pedagogiczna podejmie błędną decyzję i uzna, że ktoś kto zdaniem pańskim,
naszym nie jest godzień aby być, aby jego portret wisiał w szkole a to jest już
odrębna sprawa i to jest chyba to o czym mówi Pani Prezydent, że to można
korygować innymi działaniami.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Bo następne są głosy w dyskusji, Pan Maciej Lisicki.
r adny Maciej Lisicki
Powiem szczerze, że mi ta nazwa zupełnie nie odpowiada, uważam, że patroni
szkoły powinni to być osoby bardziej z personifikowane a nie jakieś pojęcia
bardziej ogólne, zasłużeni ludzie morza, potem będą rybacy, stoczniowcy to, to
każdy może być zasłużonym to nie o to chyba chodzi.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Pan Czesław Nowak.
r adny Czesław Nowak
Proszę Państwa, ja jestem portowcem i Pan Wiceprezydent Nocny pisząc o
Nowym Porcie wymienił mnie jako 6 najbardziej zasłużonego dla dzielnicy
Nowy Port, jeżeli ktoś chce sprawdzić to proszę bardzo ja się nie upominam o
to, żeby mnie tam wpisano, ale pojęcie zasłużonych ludzi morza, jest bardzo
szerokie. O wszystkich tutaj co mówimy o Ziółkowskim, Burchardzie,
Stankiewiczu oni zasługują na to, żeby szkoły nosiły ich nazwę natomiast nie
dopisywać a ten był zasłużony, bo to są wielkie postacie ludzi morza to są
pisarze, kapitanowie statków itd.
Natomiast takie pojęcie jak pojecie szkoła nazwisko portowców a będzie się
wybierać zasłużonych portowców, żeby powiesić przy gabinecie. Nie uważam,
żeby to było logicznym uzasadnieniem. Jeżeli mógłbym cokolwiek
zaproponować to niech sobie wybiorą jednego patrona i uważają, że ten patron a
dodatkowych mogą sobie, również robić, ale pojęcie zasłużonych ludzi morza
jest bardzo duże pojecie, obrońców Westerplatte no to było ich 161 ale proszę
zwrócić uwagę tam też się ograniczamy, aczkolwiek popełniamy błędy bo jeżeli
nie dawno zrobiliśmy tutaj uchwałą, szkołę im. Komandora Por. Dąbrowskiego.
Wszyscy w Polsce znają Kapitana Dąbrowskiego bo pod takim stopniem
walczył w 39 roku jego stopień, o którym my tu piszemy on wynika z 1949
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roku, kiedy go stąd wyrzucono ale ogólnie jako w książkach historycznych on
figuruje jako Kapitan Dąbrowski bo nagle wychodzi jakby on był przełożonym
Majora Sucharskiego, ten był major a ten kapitan. Tak to wygląda z
historycznych przekazów, trochę zakłamujemy i robimy zamęt. Tak samo jest z
tą uchwałą, uważam, że pojecie tego typu jest zbyt pojemne i dopisywanie
robienie galerii ludzi morza tego typu jest jakby trochę na wyrost a robienie
Kapituły z dziećmi nie jestem do tego przekonany. Dziękuję.
r adny Mar ek Glinka
Ja tak myślę, że chyba dobrą odpowiedzią było to, co Pan mecenas powiedział,
szkoła brzmi: „Zasłużonych Ludzi Morza”. Kochani! Parę ustaw wcześniej,
podjęliśmy my 20 osób, ze nazwiemy rondo imieniem tego a tego, bo ktoś nam
dał mandat zaufania i myśmy za społeczeństwo zadecydowali, że tak nazwiemy
to rondo, ale my nie mamy zaufania do społeczeństwa, że jakieś społeczeństwo
lokalne chce nazwać tak szkołę a dlaczego tak Zasłużonych Ludzi Morza bo nie
jesteśmy w górach, bo nad morzem mieszkamy.
r adna Agnieszka Pomaska
Ja już tylko króciutko bo dyskusja zaczyna koło zataczać, chciałam mojego
przedmówcę radnego poprzeć. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć trochę
zaufania do osób, które myślę, że sporo godzin poświeciły na to, żeby
przygotować tą nazwę, żeby się nad nią zastanowić i myślę też, że zobaczymy
sami te efekty tej pracy, myślę, ze sama praca Kapituły, jeśli tam jest do tej
Kapituły młodzież będzie bardzo ciekawa i mam nadzieję, że będziemy mogli
podziwiać jej efekty. Dziękuję.
r adny Władysław Łęczkowski
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ja także popieram wniosek swoich
przedmówców nie dyskutujmy, jeżeli szkoła, rada pedagogiczna i dzieci, chcą
mieć taką nazwę swojej szkoły to niech tą nazwę po prostu mają. Bo przecież
my nie jednokrotnie np. podejmujemy uchwałę o nazwie ulicy o nazwie ronda i
nie pytamy się, w ogóle mieszkańców a mieszkańcy mówią a po co to mi
zostało zmienione. Nie dyskutujmy na ten temat jest uchwała i proszę bardzo,
kto jest za to będzie głosował za a kto przeciw to będzie głosował przeciw.
r adny Mar ek Polaszewski
Ja myślę, że w pewnym okresie tworząc uchwałę, która umożliwia wyłanianie w
określonej procedurze imienia dla szkoły, obdarzyliśmy zaufaniem to
środowisko i to społeczeństwo, które o tym decyduje. Ja chciałem powiedzieć,
że w Warszawie mamy pomnik nie znanego żołnierza, nikogo to nie razi
składamy tam co roku wieńce, wiemy kogo mamy uszanować.
Tu ja wiem kogo mam uszanować, zasłużonego dla morza i jeżeli są osoby,
przyznajemy „Conrady” niebawem będziemy przyznawali „Conrady” ci
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kapitanowie nie będą wieczni, jeżeli ci ludzie postanowią ich uhonorować to ich
uhonorują, nie stwarzajmy im sztucznej blokady, pozwólmy tym ludziom,
którzy na swoim podwórku uczą się tej samorządności podejmowania decyzji
nie blokujmy im tego. To jest mój apel, ja chciałem tylko powiedzieć, że
Komisja Edukacji uchwałę jednogłośnie przyjęła. Dopiero dyskusja przy auto
poprawce spowodowała głosowanie ale to głosowanie było za przy jednym
głosie wstrzymującym. Natomiast tutaj na sesji rady, na sali zaczynamy
dyskusję, już nie ma kamer może zadecydujmy dając możliwość wypowiedzi
tym, którzy naprawdę zadecydowali występując z wnioskiem o nadanie tego
imienia. Trochę szacunku dla mieszkańców miasta Gdańska. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1817?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1690/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku ul. Emilii Hoene
wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
Nr 6 imię „Zasłużonych Ludzi Mor za”
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego pr otokołu.

32)

nadania Gimnazjum Nr 7 w Gdańsku ul. Hoene wchodzącemu w
skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 imię
„Zasłużonych Ludzi Mor za” (dr uk nr 1818)
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Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Szanowni Państwo! Druk nr 1818 jest to nadanie imienia gimnazjum
wchodzącemu w skład tego samego Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Jest głos w dyskusji. Proszę bardzo. Pani radna Gosz.
r adna Zofia Gosz
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Ja tutaj zadaję inne pytanie bo akurat
byłam na tej komisji, kiedy dyskutowano czy to ma być ogólna zasada
zasłużonych ludzi morza, czy też nazwisko. Ale ja mam inne pytanie, po prostu
ja uzyskałam informację w ogóle odnośnie wszystkich nadawania nazw szkołom
czyli imieniem kogoś, określonej osoby, po prostu, że w danej jednostce
gminnej w danej miejscowości w jednej nie może być 2 jednostek tego samego
typu. Tutaj chodzi o szkoły, które by miały nadane to samo imię. Zwróciła mi na
to uwagę bardzo poważna osoba i po raz pierwszy teraz tak, szukam szkoły
imieniem „Zasłużonych Ludzi Morza” jest druga szkoła „Zasłużonych Ludzi
Morza”, może być trzecia, dziesiąta. Tego zwyczajowo nie powinno się
stosować i raczej się tego nie stosuje. Dlaczego tutaj 2 szkoły mają tak ogólne
po prostu nazwy „Zasłużonych Ludzi Morza” imieniem, po prostu nie wiem czy
Państwo znają tę zasadę? Bo tak mi powiedziała osoba prawnik, że tak to po
prostu jest stosowane, żeby to było jasne, czytelne a nie, żeby po prostu
nazywać sobie i nie jest to wtedy jasne, czytelne. Jeżeli by było nazwisko
wymienione to owszem jeden zasłużony tej szkole, drugi tej a trzeci tej ale jeżeli
ogólna nazwa to tylko jedna jednostka w danej jednostce administracyjnej.
Regina Biełousów – Dyr ektor Wydziału Edukacji
Szanowna Pani radna! Znana nam jest ta sugestia bo to nie jest przepis o tym,
żeby w jednym mieście, no rzeczywiście nie nakładały się imiona, natomiast my
mówimy o zespole kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, który jest
całością. Zespołowi imienia nadać nie można, bo podstawową jednostką jest
szkoła i podstawówka i gimnazjum mają to samo imię aby zespół w tym samym
duchu mógł pracować w tym samym programie wychowawczym. Dziękuje.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem dr uku 1818?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1691/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie nadania Gimnazjum Nr 7 w Gdańsku ul. Hoene wchodzącemu w
skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 imię
„Zasłużonych Ludzi Mor za”
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego pr otokołu.
33)

zmiany siedziby Pr zedszkola Nr 65 w Gdańsku z dotychczasowej
siedziby pr zy ul. Sztor mowej 9 do budynku pr zy ul. Pólnicy 26 w
Gdańsku (dr uk nr 1790)

Regina Biełousów – Dyr ektor Wydziału Edukacji
Dr uk 1790 jest to uchwała w sprawie zmiany siedziby przedszkola nr 75.
Jak Państwo pamiętacie przedszkole nr 75 na ul. Sztormowej została filia
utworzona na ul. Pulnica teraz likwidujemy to na Pulnicy a zostawiamy jako
podstawowa jednostkę po likwidacji filii zostawiamy ul. Pulnica 65.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie.
Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów jest za podjęciem dr uku 1790?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę
za
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 0
wstrzymał się  2
RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1692/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie zmiany siedziby Pr zedszkola Nr 65 w Gdańsku z dotychczasowej
siedziby pr zy ul. Sztor mowej 9 do budynku pr zy ul. Pólnicy 26 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego pr otokołu.

34)

w spr awie połączenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego, Szkoły Podstawowej nr 49 pr zy ul. Alei 11 i
Gimnazjum nr 25 pr zy ul. Kościuszki 8b z siedziba w Gdańsku (dr uk
nr 1837)

Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska
Szanowni Państwo radni! Ta uchwała jest zmianą do uchwały wcześniej przez
Państwa podjętej, łączącej 2 szkoły w zespół. Jest to gimnazjum nr 25 i szkoła
podstawowa nr 49, zostało to zaproponowane trochę w inny sposób w tej auto
poprawce a mianowicie, że dopiero po upływie odpowiedniego czasu zostanie
dokonana ocena stanu demograficznego w obydwu szkołach i stanu
technicznego budynku zostanie ustalone wykonanie tej uchwały. Jaka siedziba
dla szkoły i czy na pewno warto tworzyć ten zespół nie zależnie od tej sytuacji
ta decyzja zostanie dopiero podjęta, chodzi tutaj o rok 2009. Trudno jest do
końca prognozować jak te szkoły będą się rozwijać do tego czasu i intencją
społeczności obu tych szkół myślę, że jest to wyjście naprzeciw tym
społecznościom, było to aby traktować obie szkoły w sposób równo prawny
czyli nie przesądzać z góry z takim dużym wyprzedzeniem w którym miejscu
ten zespół będzie się mieścił bo my nie wiemy jak te szkoły przez lata będą się
rozwijać i w tym momencie obie szkoły są traktowane jak gdyby równoprawnie
i z tego co wiem, wychodzi to brzmienie naprzeciw oczekiwaniom społeczności
szkolnych zainteresowanych tą sytuacją i opinia Komisji Edukacji była też
pozytywna. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Opinii nie mam ale jest chyba pozytywna bo oto zabiegały wszystkie
strony, wiem, że ostatnie dni były bardzo gorące, żeby ta uchwała weszła na
sesję i chyba zadawala wszystkie strony, chciały strony właśnie takiego
brzmienie.
Głosów w dyskusji nie ma.
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Kto z Pań i Panów jest za podjęciem dr uku 1837?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę
za
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1693/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie w spr awie połączenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego, Szkoły Podstawowej nr 49 pr zy ul. Alei 11 i Gimnazjum nr
25 pr zy ul. Kościuszki 8b z siedziba w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego pr otokołu.
38)

zmieniająca uchwałę nr XXXV/1114/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
17 lutego 2005 r oku w spr awie r ozwiązania Zespołu Szkół
Specjalnych nr 1 w Gdańsku, ul. Bator ego 26 or az likwidacji szkół
wchodzących w jego skład (dr uk nr 1938)

Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Druk 1838 dot. zespołu szkół specjalnych przy ul. Batorego. Jest to propozycja
zmieniająca uchwałę podjętą przez Państwa wcześniej a proponuje się jedynie z
dniem 31.VIII.06 r. rozwiązanie zespołu i zlikwidowanie szkoły podstawowej
nr 63, która wchodziła w skład tego zespołu z uwagi na bardzo małą liczbę
uczniów w sumie w całej szkole jest 15 uczniów z czego 3 na nauczaniu
indywidualnym, 3 kończących szkołę czyli można powiedzieć po 2, 3 jedno
dziecko w klasie, taki jest stan faktyczny i każde z tych dzieci będzie pod opieką
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami. Złożona
propozycja w jakim miejscu może kontynuować naukę natomiast uczniowie
gimnazjum i szkoły zawodowej będą mogli kontynuować naukę w tym miejscu
co dotychczas i jakby zespół nauczycieli zyskuje szansę proponowania
poszerzania oferty kształcenia zawodowego, specjalnego co w ocenie ekspertów
jest w tym momencie potrzebne. Ja starałam się ten kompromis wypracować po
konsultacji szerokiej z dyrektorami wszystkich placówek, szkół ośrodków
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specjalnych, dyrektorami poradni psychologiczno – pedagogicznych, myślę, że
jest tutaj uzasadnienie eksperckie zarówno jak i wyjście naprzeciw no
potrzebom, oczekiwaniom tej społeczności szkolnej czyli rodziców i
nauczycieli, no którzy są jak gdyby zainteresowani kontynuowania swojego
działania w tym miejscu i dajemy jak gdyby szansę dalszego funkcjonowania i
rozwoju jeszcze tej placówki w nie co okrojonym kształcie na dziś szkoły
podstawowej. Plany są takie, że będziemy się starć myśleć o tym aby trochę w
inny sposób na tych młodszych etapach edukacyjnych, rozwiązywać edukację
specjalną natomiast rozwijać bardziej specjalną edukację zawodową. I w tym
kierunku to działanie w tym kierunku idzie. Taka jest propozycja. Dziękuję.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Dziękuję. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna.
Głos w dyskusji jest 1 ale to przedstawiciel szkoły Pani Wiśniewska Barbara
chciała zabrać głos ale ja myślę, że już w innej atmosferze, bo tą Panią
widzieliśmy często tu w budynku, nie tylko tą bo z 49 też. Bardzo proszę.
Bar bar a Wiśniewska – Pr zedstawiciel szkoły specjalnej pr zy ul. Bator ego.
Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent!
Chcieliśmy z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy z nami
współpracowali w celu utrzymania tej placówki i z tego miejsca chcieliśmy
Państwu powiedzieć, że jak ważne jest podejmowane tutaj przez Państwa
decyzje, te decyzje chcielibyśmy aby były tez na rzecz dzieci nie
pełnosprawnych podejmowane, przemyślane, żeby były one w celu, mające na
celu dobro dzieci, przede wszystkim dzieci nie pełno sprawne czy ich rodziny,
potrzebują pomocy i dlatego tutaj właśnie chcemy podziękować za ten
kompromis wszystkim, dziękuję bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG.
Głosów w dyskusji nie ma, dr uk 1838.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tego druku?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
114

XLIX/1694/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
Zmieniająca uchwałę nr XXXV/1114/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17
lutego 2005 r oku w spr awie r ozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w
Gdańsku, ul. Bator ego 26 or az likwidacji szkół wchodzących w jego skład
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego pr otokołu.
Katar zyna Hall – Zastępca Pr ezydenta Miasta Gdańska.
Szanowni Państwo ja bym bardzo chciała i bardzo, bardzo, serdecznie o to
proszę, jednocześnie bardzo dziękując, żeby od tej pory już tak wyglądały
wszelkie głosowania w sprawach edukacji tak nam bliskiej, tak bardzo
potrzebny jest consensus, żeby się mogła w tym mieście rozwijać. Dziękuję
bardzo.
r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Ja myślałem, że Pani Prezydent proponuje, żeby wszystkie głosowania były do
zera, zawsze za, no ale właśnie rzadko się tak zdarza.

36)

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1357/2002 Rady Miasta Gdańska z
dnia 24 stycznia 2002 r .
w spr awie pr zekształcenia w Zespole
Szkół Łączności w Gdańsku – Technikum i Szkoły Zasadniczej
Zawodowej na podbudowie szkoły podstawowej w Technikum i
Zasadniczą Szkołę Zawodową na podbudowie gimnazjum or az
powołania Liceum Pr ofilowanego i włączenia go w skład Zespołu
Szkół Łączności w Gdańsku pr zy ul. Podwale Star omiejskie 51/52,
zmienionej uchwałą Nr XLI/1405/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
25 sier pnia 2005 r . (dr uk nr 1823)

Regina Biełousów – Dyr ektor Wydziału Edukacji
Druk 1823, myślę Panie Przewodniczący, że te nasze uchwały będą zero, zero.
dlatego, ze są typowo porządkujące. Uchwała 1823 to jest, uchwała, która
zmienia szkołę policealną na pod budowie szkoły średniej na szkołę policealną
na pod budowie, szkoły ponad gimnazjalnej jak również szkołę zawodową na
pod budowie szkoły podstawowej na szkołę zawodową na pod budowie
gimnazjum. Także, są to typowo porządkujące, mówimy teraz o zespole szkół
łączności. Dziękuję bardzo.

115

r adny Bogdan Oleszek – Pr zewodniczący RMG
Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem tego druku?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.

za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1695/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1357/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 24
stycznia 2002 r . w spr awie pr zekształcenia w Zespole Szkół Łączności w
Gdańsku – Technikum i Szkoły Zasadniczej Zawodowej na podbudowie
szkoły podstawowej w Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową na
podbudowie gimnazjum or az powołania Liceum Pr ofilowanego i włączenia
go w skład Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku pr zy ul. Podwale
Star omiejskie 51/52, zmienionej uchwałą Nr XLI/1405/05 Rady Miasta
Gdańska z dnia 25 sier pnia 2005 r .
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego pr otokołu.
37)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1187/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 31 mar ca 2005 r . w spr awie pr zekształcenia w Zespole Szkół
BudowlanoAr chitektonicznych im. pr of. J er zego Stankiewicza w
Gdańsku pr zy ul. Powstańców War szawskich 25 – dotychczas
istniejącej Szkoły Policealnej Nr 5 w Szkołę Policealną dla młodzieży
na podbudowie pr ogr amowej szkoły śr edniej, zmienionej uchwałą Nr
XLI/1424/05 z dnia 25 sier pnia 2005 r . (dr uk nr 1824)

Regina Biełousów – Dyr ektor Wydziału Edukacji
Następna uchwała porządkująca jest to przekształcenie szkoły w zespole szkól
budowlano – architektonicznych na podbudowie szkoły średniej na pod budowie
szkoły ponad gimnazjalnej.
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r adny J ar osław Gor ecki – Wicepr zewodniczący RMG
Opinia Komisji Edukacji była opinią pozytywną.
Głosów w dyskusji nie ma przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały dr uku 1824?
Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku.
za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1696/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1187/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 31
mar ca 2005 r . w spr awie pr zekształcenia w Zespole Szkół Budowlano
Ar chitektonicznych im. pr of. J er zego Stankiewicza w Gdańsku pr zy ul.
Powstańców War szawskich 25 – dotychczas istniejącej Szkoły Policealnej
Nr 5 w Szkołę Policealną dla młodzieży na podbudowie pr ogr amowej szkoły
śr edniej, zmienionej uchwałą Nr XLI/1424/05 z dnia 25 sier pnia 2005 r .
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego pr otokołu.

38)

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1190/05 Rady Miasta Gdańska z
dnia 31 mar ca 2005 r . w spr awie pr zekształcenia w Zespole Szkół
Łączności im. Obr ońców Poczty Polskiej w Gdańsku pr zy ul. Podwale
Star omiejskie 51/52 w Gdańsku – dotychczas istniejącego
Policealnego Studium Zawodowego w Szkołę Policealną dla
młodzieży na podbudowie pr ogr amowej szkoły śr edniej, zmienionej
Uchwałą Nr XLI/1407/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sier pnia
2005 r . (dr uk nr 1825)

Regina Biełousów Dyr ektor Wydziału Edukacji
Jest to uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta w przekształcenie w zespole
szkół łączności policealnego studium zawodowego na bazie szkoły średniej,
policealne studium zawodowe na bazie szkoły ponad gimnazjalnej.
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r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG
Opinia Komisji Edukacji była opinią pozytywną.
Głosów w dyskusji nie ma, przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem dr uku 1825?
Proszę o podniesienie ręki.

za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1697/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/1190/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 31
mar ca 2005 r . w spr awie pr zekształcenia w Zespole Szkół Łączności im.
Obr ońców Poczty Polskiej w Gdańsku pr zy ul. Podwale Star omiejskie 51/52
w Gdańsku – dotychczas istniejącego Policealnego Studium Zawodowego w
Szkołę Policealną dla młodzieży na podbudowie pr ogr amowej szkoły
śr edniej, zmienionej Uchwałą Nr XLI/1407/05 Rady Miasta Gdańska z dnia
25 sier pnia 2005 r .
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego pr otokołu.
Proszę Państwa jesteśmy na granicy qvorum bardzo proszę wszystkich
obecnych o głosowanie, jak również o powrót na salę tych, którzy są na
zewnątrz. Bardzo proszę Pani Dyrektor.

39)

pr zystąpienia pr zez Miasto Gdańsk do pr ogr amu „Edukacja –
pr ogr am pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży
niepełnospr awnych” ogłoszonego pr zez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnospr awnych (dr uk nr 1826)

118

Regina Biełousów – Dyr ektor Wydziału Edukacji.
Druk 1826  następna uchwała Szanowni Państwo jest to uchwała w sprawie
przystąpienia przez miasto Gdańsk do programu „edukacja” pomocy w dostępie
do nauki dzieci i młodzieży nie pełno sprawnej. Program ten jest ogłoszony
przez PFRON i edukacja chciałaby przystąpić do tego programu w ramach
realizacji takich zadań jak: likwidacja barier architektonicznych, jak
doposażenie internatu i pomoce dydaktyczne. Mówimy o programie, który
obejmuje specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego Rady Miasta
Gdańska.
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie., Komisja Zdrowia i
Spraw Społecznych również opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjecie dr uku 1826?
Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał się
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1698/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie pr zystąpienia pr zez Miasto Gdańsk do pr ogr amu „Edukacja –
pr ogr am pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży
niepełnospr awnych” ogłoszonego pr zez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnospr awnych
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego pr otokołu.
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40)

zmiany uchwały w spr awie okr eślenia zadań, na któr e pr zeznaczone
będą śr odki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnospr awnych w 2006 r oku (dr uk nr 1830)

Druk 1830 – zmiana uchwały w sprawie określenia zadań na, które będą
przeznaczone środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2006. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado! Chciałabym przedstawić, projekt uchwały,
który dzieli środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób nie pełno sprawnych. Pierwszy wstępny ten podział został
dokonany na poprzedniej sesji ale wtedy jeszcze nie były znane limity środków
przyznane dla poszczególnych powiatów teraz na początku marca otrzymaliśmy
z PFRON limit, który dla miasta Gdańska w tym roku wynosi 6 mil.458.O82 zł.
i limit ten został podzielony na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, które
są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej realizowany przez MOPS.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuje bardzo. Proszę Państwa! Opiniowała pozytywnie projekt uchwały
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jak również Komisja Budżetowa i też
była opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały tak jak dr uku 1830?
Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienia ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1699/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
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W sprawie zmiany uchwały w spr awie okr eślenia zadań, na któr e
pr zeznaczone będą śr odki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnospr awnych w 2006 r oku
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego pr otokołu.
41)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie pr zyjęcia
„Gminnego Pr ogr amu Pr ofilaktyki i Rozwiązywania Pr oblemów
Alkoholowych w Gdańsku na 2006 r ok” (dr uk nr 1832)

J anina Mańko – Kier ownik Refer atu Pr ofilaktyki i Pr omocji Zdr owia.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Wnoszę o zmianę uchwały dot.
„gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
zmiana jest porządkująca, prowadząca do przeniesienia kwoty 89 888 zł. z
zadania I do zadania II punkt. 1 i punkt 4. Zadanie I zostało rozpatrzone bardzo
dokładnie, wystarczyło nam na wszystkie zgłoszone projekty, kwota pozostała
w tej wysokości jaką Państwu przedstawiłam.
Natomiast w zadaniu II punkt I okazało się, że projektów było dużo więcej i
były naprawdę dobre. W związku z tym 77 888 zł proponujemy przekazać na
punkt I tj. na udzielenie rodzinom w, których występują problemy alkoholowe
pomocy psycho – społecznej i prawnej a również ochroną przed przemocą w
rodzinie. I kolejne 12 000 tys. zł. na punkt IV zadania II dot. działalności
ośrodka Pani doktor Rymaszewskiej czyli związaną z działalnością dzieci i
młodzieży objętej całą terapią przeciw alkoholową. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych była opinią pozytywną.
Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – dr uku 1832?
Proszę o przyciśniecie przyciski i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1700/06
121

RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w spr awie pr zyjęcia
„Gminnego Pr ogr amu Pr ofilaktyki i Rozwiązywania Pr oblemów
Alkoholowych w Gdańsku na 2006 r ok”
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego pr otokołu.
42)

pr zyjęcia do r ealizacji r ocznego planu potr zeb w zakr esie
wykonywania pr ac społecznie użytecznych na 2006 r ok w mieście
Gdańsku (dr uk nr 1831)

Pan J ar osław For mela
Szanowni Państwo! Proponowany projekt uchwały dot. przyjęcia do realizacji
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno – użytecznych.
Prace te będą realizowane od IV do XII 06 r. Będą realizowane przez 164 osoby
bezrobotne, bez prawa do zasiłku w 25 jednostkach organizacyjnych miasta
Gdańska, jest to nowe zadanie, które będzie realizowane przez miasto Gdańsk.
Szczegółowy program prac społeczno – użytecznych, uwzględniający rodzaj,
miejsce, koszty i okresy wykonywania prac społeczno – użytecznych wraz z
oznaczeniem podmiotów, w których będą one organizowane zostanie określone
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy więc do głosowania.

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak
w dr uku 1831?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1701/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie pr zyjęcia do r ealizacji r ocznego planu potr zeb w zakr esie
wykonywania pr ac społecznie użytecznych na 2006 r ok w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego pr otokołu.
43)

ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w pier wszej
kategor ii zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych w
tabeli punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla
pr acowników Izby Wytr zeźwień – jednostki budżetowej Miasta
Gdańska (dr uk nr 1792)

Pani Kier ownik Mańko.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Proszę o wniesienie
najniższego wynagrodzenia w kat. zaszeregowania w kwocie 760 zł i
uporządkowanie jednostkowego punktu do kwoty 4 zł. Jest to porządkowa
sprawa, którą od 1 stycznia 2006 r. prosimy o uchwalenie.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Proszę Państwa, opinia Komisji Budżetowej była pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały taki jak w
dr uku 1792?
Proszę o przyciśniecie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał
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UCHWAŁĘ NR
XLIX/1702/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
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W sprawie ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w pier wszej
kategor ii zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla pr acowników Izby
Wytr zeźwień – jednostki budżetowej Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego pr otokołu.
44)

ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w Iszej kategor ii
zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla Zar ządu
Dr óg i Zieleni – jdnostki budżetowej w Gdańsku (dr uk nr 1793)

Pan Lech Sokołowski
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Pomijam wstęp, wartość 1 punktu
dla ZDiZ została ustalona w wys.8,47 a wartość najniższego wynagrodzenia
700 zł., pozwoli dokonanie odpowiednich przeszeregowań i sporządzenie nowej
tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały – dr uk 1793?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.

za
przeciw
wstrzymał się
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punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla Zar ządu Dr óg
Zieleni – jednostki budżetowej w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego pr otokołu.
45)

i

ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w Iej kategor ii
zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla Domu
Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4 (dr uk nr
1794)

Ewa Bołczyk – Dyr ektor DPS „Ostoja”.
Chciałabym Państwu przedstawić, kolejną uchwałę w sprawie najniższego
wynagrodzenia i ustalenia I punktu w zł. tym razem dla Dom Pomocy
Społecznej „Ostoja”, który od 1 stycznia br. jest jednostką samodzielną.
Wcześniej funkcjonował w strukturach MOPS i w związku z tym, że jest
jednostką samodzielną zachodzi taka potrzeba. Na wniosek dyrektora tego
domu, najniższe wynagrodzenie zostało określone w wys. 750 zł. a wartość I
punktu na kwotę 4 zł. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję bardzo. Opiniowała ten projekt Komisja Budżetowa i była to opinia
pozytywna oraz Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowa również opinia
pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak w
dr uku 1794? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał się





21
0
0

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

UCHWAŁĘ NR
XLIX/1704/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 30 mar ca 2006 r oku

125

W sprawie ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w Iej
kategor ii zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych w tabeli
punktowych r ozpiętości kategor ii zaszer egowania dla Domu Pomocy
Społecznej „Ostoja” w Gdańsku ul. Hoża 4
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego pr otokołu.
46)

ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w pier wszej
kategor ii zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych
ustalonych dla poszczególnych kategor ii w tabeli miesięcznych stawek
wynagr odzenia zasadniczego w Biur ze Rozwoju Gdańska. (dr uk nr
1798)

Mar ek Piskor ski – Dyr ektor Biur a Rozwoju Gdańska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! W biurze proponujemy, aby najniższe
wynagrodzenie wynosiło 700 zł., dotąd było 660 zł. a punkt I miał wartość 7,51
dotąd było 7, 31 i te parametry dotychczasowe były ustalone w 2000 r. i od
tamtego roku nie były zmieniane. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Opiniowała to Komisja Budżetowa i była to opinia pozytywna oraz
Komisja Rozwoju Przestrzennego i też opinia była pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak w
dr uku 1798?
Proszę o przyciśnięciu przycisku i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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W sprawie ustalenia najniższego wynagr odzenia zasadniczego w pier wszej
kategor ii zaszer egowania or az war tości jednego punktu w złotych
ustalonych dla poszczególnych kategor ii w tabeli miesięcznych stawek
wynagr odzenia zasadniczego w Biur ze Rozwoju Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego pr otokołu.
47)

wyr ażenia
woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod fir mą Gdańska Infr astr uktur a
WodociągowoKanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(dr uk nr 1805)

Iwona Bier ut – Zastępca Dyr ektor a Wydziału Finansowego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Do kapitalizowanie „Gdańskiej
Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej” dot. podwyższenia kapitału tej
spółki na skutek wniesienia do niej inwestycji, które uległy wykończeniu i
wprowadzeniu na stan miasta i w chwili obecnej należy je przekazać do GIWK.
oraz grunty, które przylegają do tych inwestycji wykonanych. Myślę, ze nie jest
to ostatnia podwyżka kapitału tej spółki z uwagi na fakt, iż następują jeszcze
wydzielenia gruntów pod innymi inwestycjami, które są kończone przez DRMG
i w najbliższym czasie możemy się spodziewać, że dalsze będzie następowało
podwyższanie kapitału tej spółki. Dziękuję.
r adny J ar osław Gor ecki – Zastępca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała
pozytywnie, Komisja Budżetowa również.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak w
dr uku 1805?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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RADY MIASTA GDAŃSKA
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W sprawie wyr ażenia

woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod fir mą Gdańska Infr astr uktur a
WodociągowoKanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego pr otokołu.

48)

wyr ażenia
woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod fir mą Zakład Utylizacyjny
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dr uk nr 1827)

Iwona Bier ut – Zaca Dyr ektor a, Kier ownik Refer atu Nadzor u
Właścicielskiego
Zakład Utylizacyjny będzie realizował inwestycje, która została przyjęta, zakład
tej inwestycji pod tyt. ”Modernizacja gospodarki odpadami miasta Gdańska”
został przyjęty uchwałą w ubiegłym roku przez Państwa.
Podniesienie kapitału spółki odbędzie się poprzez wniesienie do niej studium
wykonalności, czyli dokumentów, które są bazą i podstawą do ubiegania się o
dofinansowania tej inwestycji ze środków unijnych. Materiały, te będą
stanowiły początek inwestycji i wartość tej inwestycji. Dziękuję bardzo.
r adny J ar osław Gor ecki – Zca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej była opinią pozytywną, opinia Komisji
Rozwoju Przestrzennego też pozytywna jak i opinia pozytywna Komisji Polityki
Gospodarczej i Morskiej.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały taki jak w
dr uku1827? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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Z dnia 30 mar ca 2006 r oku
W sprawie wyr ażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod fir mą Zakład Utylizacyjny Spółka z
o.o. z siedzibą w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego pr otokołu.

49)

w spr awie uzupełnienia składu Kapituły „Medalu św. Wojciecha (S.
Adalber tusa) i Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II) (dr uk nr
1834)

r adny Tadeusz Glainer t – Pr zewodniczący Komisji Kultur y.
Ja nie będę czytał już uchwały, bo nie ma potrzeby, radni zapoznali się.
Jest wniosek Komisji Kultury na propozycję Pana Przewodniczącego RMG aby
na wakatujące miejsce w Kapitule powołać red. Tadeusza Woźniaka.
Ponieważ Kapituła działa w 9 osobowym składzie, jest w tej chwili 8 i w
związku z tym Tadeusz Woźniak reprezentował by środowisko, który
reprezentował tragicznie zmarły w zeszłym roku red. Tadeusz Bodłard.
Jest to kontynuacja tego i właśnie Woźniak, znakomity dziennikarz jeden z
nestorów już dziennikarstwa gdańskiego jest proponowany do Kapituły.
r adny J ar osław Gor ecki – Zca Pr zewodniczącego RMG.
Opinia Komisji Kultury była opinią pozytywną .
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak w
dr uku 1834? Proszę o przyciśniecie przycisku i podniesienie ręki.
za
przeciw
wstrzymał się
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W sprawie uzupełnienia składu Kapituły „Medalu św. Wojciecha (S.
Adalber tusa) i Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)
Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego pr otokołu.
50)

w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Osiedle Młyńska
(dr uk 1839)

r adny Aleksander Żubr ys – Zca Pr zewodniczącego RMG.
Szanowna Rado! Jest to typowy Statut, proszę o uchwalenie. Jednostki
pomocnicze mają podobne Statuty i ten również nie odbiega od pozostałych.
r adny J ar osław Gor ecki – Z ca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuje. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opiniowała pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy więc do głosowania.
Kto z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały tak jak w
dr uku 1839?
Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
za

przeciw

wstrzymał się 
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W sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Osiedle Młyńska
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego pr otokołu.
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Punkt 7
Wnioski, oświadczebnia osobiste
r adna Bar bar a Meyer
Żałuję bardzo, że nie ma Panów Prezydentów, ja już półtora mca temu tą
sprawę poruszałam i zwracałam uwagę. Wieża widokowa na Pachołku grozi
zawaleniem co prawda ona jest zabezpieczona ale ostatnio będąc tam na
spacerze, zobaczyłam tam olbrzymią grupę dzieci. Grozi to rzeczywiście
ogromną katastrofą i będzie to potem dla nas wszystkich tragedia.
W związku z powyższym jedna prośba o przyśpieszenie tego remontu.
Rozmawiałam jeszcze przed chwilą telefonicznie z Dyr. Kotłowskim i
Nietupskim, powiedzieli, ze przystąpią do tego remontu ale chodzi mi o to, aby
ten remont odbył się jak najszybciej, żebyśmy nie doprowadzili do tragedii w
Gdańsku. Dziękuję bardzo.
r adny J ar osław Gor ecki – Zca Pr zewodniczącego RMG.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa! Dalszych głosów nie ma, nie ma żadnych
oświadczeń osobistych i wniosków.

Punkt 8
Zakończenie obrad
Proszę Państwa ogłaszam zakończenie obrad. Dziękuję bardzo.
obrady zakończono 16.00.

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu taśmy magnetofonowej
inspektor BRMG

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Irena Zieland

131

