PROTOKÓŁ Nr 858/2006
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, które
odbyło się dnia 25 kwietnia 2006 roku, o godz. 14.00, w sali nr 003 – Nowy Ratusz, przy ul.
Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, któr e stanowią załącznik nr1, załącznik nr 2,
załącznik nr 3 do protokołu.
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), czyli było
quorum do podejmowania prawomocnych opinii i wniosków.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska.
Po stwierdzeniu quorum, otwor zył posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że
porządek obrad został przedłożony Radnym do skrytek, który stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
W międzyczasie wpłynęły jeszcze dwa projekty uchwał, które będę chciał zaproponować
Państwu Radnym do wniesienia do porządku obrad. Są to uchwały w sprawach:
Ø Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  druk nr 1862
Ø Zmiany w budżecie na rok 2006 – druk nr 1852 wraz z autopoprawką.
oraz dwa dodatkowe wnioski Prezydenta w spr awie:
Ø uregulowania stanu prawnego do lokalu mieszkalnego pr zy ul. Złotników 13/18 w
Gdańsku.
Ø uregulowania stanu prawnego do lokalu mieszkalnego pr zy ul. Oliwskiej 63 w
Gdańsku.
Te dwa wnioski będą procedowane pr zy punkcie, w którym będziemy opiniowali
wnioski w sprawie uregulowania stanu prawnego do lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Wobec powyższego proponuję wniesienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zawartego w druku nr 1862 i
rozpatrywanie go w punkcie 1.
Kto z Państwa jest za wniesieniem w/w projektu uchwały, zawartego w druku nr 1862 i
procedowanie go w punkcie nr 1?
Głosowanie:

Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie – 6 głosami za.
Kto z Państwa jest za wniesieniem projektu uchwały, druk nr 1852 wraz z
autopoprawką i procedowanie go w punkcie 2 por ządku obrad?
Głosowanie:

Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie – 6 głosami za.

Kto z Państwa jest za wniesieniem do por ządku dwóch wniosków w sprawie
uregulowania stanu prawnego do lokali mieszkalnych pr zy ul. Złotników i ul. Oliwskiej i
procedowanie ich w punkcie, gdzie będą rozpatrywane wnioski mieszkaniowe?
Głosowanie:

Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie – 6 głosami za.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Wobec powyższego proponuję pr zyjęcie następującego por ządku obrad w dniu
dzisiejszym:
1. Opiniowanie projektu uchwały w spr awie zmiany w Wieloletnim
Inwestycyjnym na lata 20062010 – druk nr 1862.

Planie

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Gdańska na rok 2006 – druk nr 1852 + autopoprawka.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Miasta Gdańska od udziału w
Międzynarodowej Radzie na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (The
International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI) – druk nr 1857.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku –
druk nr 1858.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu targowisk
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – druk nr 1845.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w Iszej kategorii zaszer egowania oraz wartości jednego punktu w
złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszer egowania dla Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego „Wybr zeża” – jednostki budżetowej w Gdańsku
– druk nr 1843.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w Iszej kategorii zaszer egowania oraz wartości jednego punktu w
złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Zar ządu
Transportu Miejskiego w Gdańsku – jednostki budżetowej – druk nr 1844.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
8. Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
Nr XXIX/936/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad
taryfowych oraz cen za pr zejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego
– druk nr 1859.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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9. Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zawarcia Porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot i Miastem Hel w
sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie gminnego transportu
zbiorowego drogą wodną – druk nr 1860.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
10. Rozpatr zenie wniosku w sprawie zamiany lokalu użytkowego pr zy Al. Zwycięstwa
27 na lokal pr zy ul. Słowackiego w Gdańsku dla Polskiego Czer wonego Krzyża.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
11. Opiniowanie wniosków Prezydenta Miasta Gdańska w sprawach dotyczących
uregulowania stanu prawnego lokali mieszkalnych zlokalizowanych pr zy ulicach:
1) Władysława IV 12G  pismo WGKII71414/2141/82982/06/AW z dnia 03.04.2006r.,
2) 3 Maja 21 A – pismo WGK II 71414/2140/82973/06/AW z dnia 03.04.2006r.,
3) Piastowskiej 163C  pismo WGK II 71414/2727/86563/06/MS z dnia 04.04.2006r.,
4) Słowackiego 109  pismo WGK II 71414/2193/86547/06/MS z dnia 21.03.2006r.,
5) Fiszera 13A – pismo WGK – II – 71414/2728/86579/06/MS z dnia 04.04.2006r.,
6) Przyjemnej 2B – pismo WGK II 71414/2834/90796/06/AW z dnia 10.04.2006 r.,
7) Sobieskiego 68 – pismo WGK II71414/2891/91852/06/MS z dnia 05.04.2006 r.
8) Złotników 13/18 –pismo WGKII71414/3172/06/AW/06 z dnia 21.04.2006r.
9) Oliwskiej 63 – pismo WGKII 71414/3143/06/GK z dnia 24.04.2006r.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
12. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Por ządek został pr zyjęty jednogłośnie  6 głosami za.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 20062010  druk 1862

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 1862 stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

Dyskusja:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czy w związku z tymi zmianami zmieniają się łączne limity na wydatki majątkowe?

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Nie. W tegorocznym budżecie nic się nie zmieniło. Dokonaliśmy przesunięć środków i
zmieściliśmy się w tej samej kwocie, która jest planowana na te wszystkie lata.
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Radna Barbara Meyer członek Komisji
Korzystając z okazji, że jest obecny Pan Skarbnik i Pani. W swoim czasie, od dawna duży
problem budzi ul. Wodnika w Osowej. Z roku na rok jest obiecane, że będzie tam
inwestowanie. Wiem, że niby ma być przystąpienie do inwestycji, ale tylko jej części,
natomiast tam budują się dalej nowe osiedla, powstał tam kościół, szkoła itd. Dlaczego ona
nie jest planowana na całej swojej długości?

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Budowa ulicy Wodnika jest zaplanowana już do uruchomienia w tym roku. Wiem, ze
przetarg jest uruchomiony i lada chwila będzie po przetargu. To są roboty wiązane z budową
zbiornika.

Radna Barbara Meyer  członek Komisji
Tak, ale wiem, że to ma być budowa tylko pewnego fragmentu ulicy, więc albo robimy tę
ulicę całą, bo robienie tylko dojazd do szkoły i kościoła wydaje się być nielogiczny dla mnie.

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Realizacja ulicy jest robiona w oparciu o dokumentację przygotowaną w 2002 roku a tam się
ten teren rozwija, więc nie zawsze będziemy doganiać tego, co się tam dzieje.

Radna Barbara Meyer  członek Komisji
Czyli, żeby nie przegapić sprawy powinnam znowu złożyć wniosek o dalszą realizację tej
ulicy?

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Jako kolejnego etapu, ale tu nie chciałabym przesądzać, że to tak na pewno jest, że nie ma
całej ulicy.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Kiedy ma być zakończony remont Błędnika?

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Powinien być zakończony do 1 lipca, żeby mógł być rozpoczęty główny ciąg remontu tej
ulicy.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Dlaczego został zamknięty Dom Dziecka przy ul. Brzegi?

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Z powodu przeludnienia, tam jest siedemdziesięcioro dzieci, więc nie spełnia ten dom
standardów europejskich.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
To nie jest przeludnienie. Byłam w tym domu ostatnio dwukrotnie i jest w ogóle taka ustawa,
która mówi, że do roku chyba przyszłego mają być rozdrobnione te duże domy dziecka.
Wojewoda zarządził tam kontrolę, jeszcze nie jest zakończona, ale stwierdzono tam rzekomo
wiele nieprawidłowości. Teraz chcąc nie chcąc musimy rozśrodkwoać te dzieci, ale pozostaje
tam budynek w bardzo dobrym stanie i teren, trzeba się zastanowić jak go zagospodarować,
żeby nie stał pusty.

Radna Barbara Meyer  członek Komisji
Mam wniosek formalny. Poprosilibyśmy, bo ja nie wiem jak jest z tą ulicą Wodnika.
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Pan Włodzimierz Pietrzak  Skarbnik Miasta Gdańska
Wydaje mi się, że to jest pierwszy etap.

Radna Barbara Meyer  członek Komisji
Czy jest przewidziany drugi etap, czy trzeba składać oddzielny wniosek. Proszę o informację
dla Komisji.

Pani Izabela Kuś – przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych
Sprawdzimy i przekażemy Państwu informację.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Rozumiem, ze Pani przyjęła ten wniosek i przedstawi Komisji informację.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy
do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2006
2010, zawartego w druku nr 1862?
Głosowanie:

Powyższe Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami za.
Opinia Nr 858/468/36/2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Gdańska na rok 2006  druk nr 1852 wraz z autopoprawką z dnia 19
kwietnia 2006 roku.

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 1852 wraz z autopoprawką stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJ A:
Radna Barbara Meyer członek Komisji
Tragiczny stan techniczny wieży widokowej na Pachołku. Problem zgłaszany od kilku miesięcy.
Wieża ta miała być w trybie pilnym wyremontowana, ponieważ tam nie tylko turyści, ale młodzież
szkolna wchodzi na tę wieżę mimo zakazu wejścia. Nie chciałabym, żeby ten remont był dopiero
wtedy, jak zdarzy się jakaś tragedia. Uważam, ze to jest sprawa priorytetowa.
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Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Sprawa ta jest analizowana i myślę, że na najbliższej sesji będzie to ujęte w budżecie.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Jak wygląda sprawa transakcji związanej z przejęciem obiektu żużlowego? Czy w tej sytuacji
nie trzeba zmienić tutaj budżetu?

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Już tam pieniądze częściowo dawaliśmy 80 tys. zł. W dniu dzisiejszym była narada. Ta
narada trwała od godziny 13,30. Nie znam wyników tej narady, podsumowania kosztów
dotyczących GKS Wybrzeże, ale wiem, że są niemałe.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Wiem, ze miasto te obiekty miało przejąć.

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Miasto te obiekty przejęło.

Pan Włodzimierz Pietrzak – Skarbnik Miasta Gdańska
Miasto dostało te obiekty i nie miało nic do gadania. Zrezygnował Klub i zgodnie z ustawą to
przejęliśmy i dajemy 600 tys. zł. na utrzymanie, jak dobrze pamiętam.

Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
GKS poprzez akt jednostronnej czynności prawnej, akt zrzeczenia się obiekt przeszedł na
rzecz gminy miasta Gdańska. Czyli krótko mówiąc gmina jest użytkownikiem wieczystym i
właścicielem obiektu poprzez zrzeczenie się. Zostało to przejęte i w tej chwili jest omawiana
kwestia sposobu zagospodarowania tego majątku.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Miasto ma to przekazać jakiemuś użytkownikowi, o ile dobrze słyszałem.

Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
Na razie jest na stanie miasta. Z czego, co wiem ma być przekazane to operatorowi, który
będzie zagospodarowywał ten obiekt.

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Zostało to przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, naszej jednostce.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Nie usłyszałam kwoty a nie wzięłam tej uchwały, bo byłam na otwarciu domu pomocy
społecznej. Chodzi mi o kwotę na zakup sprzętu komputerów dla komunikacji miejskiej. Dla
kogo te komputery, czy to jest dla tej firmy, która za duże pieniądze robi ten projekt?

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Dla pracowników. Jest zwiększenie zatrudnienia w związku z Gdańskim Projektem
Komunikacji Miejskiej w trzech jednostkach gminnych: Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska, Zarządzie Dróg i Zieleni i w Zarządzie Transportu Miejskiego.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Ile to będzie dodatkowych etatów, bo już w ZTM zwiększyliśmy zatrudnienie o 15 etatów?

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Nie powiem dokładnie w tej chwili. W DRMG pra3wdopodobnie o 12 etatów.
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Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Proszę o informację na sesji, bo w ZTM mieliśmy zwiększyć o 7 etatów a zwiększyliśmy o
15, więc już sama nie wiem ile tych etatów obecnie jest. Przecież przy procedowaniu dużej
uchwały o projekcie, to mówiono nam, że będzie tam 7 etatów. Zwiększono do 15 etatów a
teraz zwiększa się i zwiększa etaty i w DRMG i w ZDiZ i ZTM. O jaką kwotę to wszystko
zwiększamy w stosunku do pierwotnego projektu?

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Podam etaty, które zostały zwiększone. 12 etatów w DRMG, kwota 1.307.291 zł., w ZDiZ 3
etaty, w ZTM 2 etaty.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
W Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych zostały środki obrotowe w wysokości
5 milionów. Proszę mi powiedzieć, czy to są środki z tzw. pierwszego wyposażenia, które
myśmy uchwalali, tam było chyba 18 milionów, czy nawet więcej. Czy to są środki obrotowe
z normalnej działalności, które ze względu na procedury muszą być przekazane do kasy
miasta? Proszę o krótkie wyjaśnienie.

Pani Teresa Blacharska – Dyrektor Wydziału Finansowego
Proszę Państwa. Jak sama nazwa wskazuje, należności – to znaczy, że one są na papierze a
nie wpłynęły.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Rozumiem. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy
do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006, zawartym w druku nr 1852 wraz z autopoprawką z dnia 19
kwietnia 2006 roku?

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 5 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1852 wraz z autopoprawką z dnia 19 kwietnia 2006 roku – bez
poprawek.
Opinia Nr 858/469/37/2006stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie odstąpienia Miasta Gdańska od udziału
w Międzynarodowej Radzie na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (The
International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI) – druk nr 1857.

Pani Dagmara Nagórka – Kmiecik – Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej i Ochrony
Przyrody w Wydziale Środowiska
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały  druk nr 1857 stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Myślę, że słuszne wnioski Pana Prezydenta trzeba poprzeć. Czy są jakieś
uwagi? Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie odstąpienia Miasta Gdańska od udziału w Międzynarodowej
Radzie na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (The International Council for
Local Environmental Initiatives – ICLEI) , zawartym w druku nr 1857?

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 5 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1857 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/470/38/2006 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod fir mą Gdańska
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku –
druk nr 1858.

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały – dr uk nr 1858 stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
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DYSKUSJ A:
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jak długo będzie jeszcze trwało przekazywanie tej infrastruktury. Na ile lat to jest
zaplanowane? Kiedy GIWK będzie jej właścicielem?

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Nie jest zaplanowane rozłożenie. My staramy się to robić w miarę jak najszybciej, bo chodzi
jednak o to, żeby kasa go gminy wpływała. Tym niemniej wydzielenia trwają tyle, ile trwają.
Nie jesteśmy w stanie na to wszystko wpłynąć, bo to  co z marszu można było włożyć do
spółki jako majątek – zostało wprowadzone. Natomiast były inne inwestycje niedokończone,
które nie miały wartości aportowej, w związku z tym nie można było tego od razu włączyć do
spółki, ale generalnie to już teraz jest wykończone i włożone do spółki. Natomiast teraz po
kolei następują wydzielenia olbrzymich obszarów gruntowych. Kiedyś nie były potrzebne
wydzielenia, bo to było miejskie i miasto tym zarządzało. Dzisiaj nie chcemy dociążać
kosztami za grunty, czyli podatkiem od nieruchomości spółki, bo będzie to miało odbicie w
cenie wody w przyszłości. W związku z powyższym następują wydzielenia po kolei, i dopóki
nie wydzielimy wszystkich nieruchomości z majątkiem, który winien być przekazany do
spółki – dopóty będzie się odbywało właśnie takie etapowe przekazywanie. Tu nikt jak gdyby
na wprost na tym nie traci, tylko robiony jest porządek na majątku gminy, bo grunty oprócz
tego, że są wprowadzone do GIWK, to jeszcze muszą być zaznaczane obszary, które są objęte
ochroną środowiska, w związku z tym, że pewne pasy ochronne wokół zbiorników wodnych,
wokół dojścia do urządzeń majątkowych służących GIWK  muszą funkcjonować i to trzeba
wydzielać, żeby w przyszłości okoliczne działki móc sprzedawać. To są po prostu
proceduralne kwestie.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Zrozumiałam, że to nie jest przekazywanie infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej  tak
jak brzmi, tylko nieruchomości gruntowych wraz ze strukturą wodno kanalizacyjną, bo tak
brzmi i dotychczas przekazywaliśmy infrastrukturę na takiej zasadzie jak to było w Saur
Neptun Gdańsk, że SNG po prostu nią zarządzał, natomiast ziemia była nasza. Teraz ja
rozumiem, jak źle zrozumiałam, to proszę mi wyjaśnić, ze my całe grunty gdziekolwiek jest
infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna – przekazujemy spółce. Czyli inaczej  gmina
Gdańsk pozbywa się całkowicie, nie będzie miała gruntu nawet tego gdzie budynek stoi
Urzędu Miejskiego, ponieważ tam też jest infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna. Czy
tak to należy rozumieć, że my będziemy jakoby na obcym terenie pracowali i gmina Gdańsk
nie będzie mogła żadnego wpływu mieć na tereny, będzie musiała uzyskiwać zgodę.
Oczywiście przez Radę Nadzorczą, przez inne organa spółki, żeby na tym gruncie coś
ewentualnie zrobić, który jest objęty ta infrastrukturą.

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Nie do końca Pani Radna zrozumiała. Kawałkami może być infrastruktura, ale nie cała
infrastrukturę jesteśmy w stanie przekazać.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Ale kiedyś przekażemy i mi chodzi, czy grunty na których jest ta infrastruktura zostaną
przekazane do spółki. Czy infrastrukturę podziemną, tak jak dotychczas, bo to jest oddzielny
majątek i oddzielny środek trwały tak to się nazywa w bilansie, natomiast grunt jest to
oddzielny majątek i oddzielny środek trwały w bilansie. Pytam się prosto. Jak w tym gruncie
jest infrastruktura, czy my musimy z gruntem przekazywać, bo ja tak zrozumiałam, że zostaną
geodezyjnie wydzielone działki i są przekazywane Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo
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Kanalizacyjnej? Czyli inaczej, miasto będzie stało na obcym gruncie, ale wprost proszę mi
odpowiedzieć a jeśli Pani nie jest w stanie odpowiedzieć, to proszę odpowiedzieć, że nie
odpowie, ale proszę nie mówić, że częściowo tak, częściowo nie. Chodzi mi o to, jaka
obowiązuje zasada?

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Na ten moment przekazujemy wszystkie obiekty, jak studnie, budynki, budowle, ale nie do
końca infrastrukturę, bo nie możemy podcinać gałęzi na której siedzimy. W związku z
powyższym nie zostanie przekazana na przykład infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna,
która przechodzi pod tym budynkiem, bo po prostu jej nie przekażemy. Nie będziemy
później, tak jak Pani Radna to sugeruje zwracało się do spółki, czy może to wykorzystywać,
więc to jest miejskie. Natomiast tam, gdzie muszę to wydzielić i mogę to wydzielić, to zrobię,
żeby zainwestować.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Mi chodzi o politykę miasta w tym jednym zakresie, bo Pani mówi, że częściowo tak, a
częściowo nie. Wobec tego proszę mi dzisiaj nie odpowiadać.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Wydaje mi się, że rozumiem w czym problem. Natomiast chciałbym uporządkować dyskusję.
Mamy w załączniku projektu uchwały i jest zapisane np. ujęcie wody, dalej szczegółowo jest
zapisane studnia i jakiś grunt ta studnia musi obejmować, wobec tego ta studnia musi być
przekazana z gruntem.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Tak, ale jaki grunt?

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Przecież nie będzie wydzielany grunt, czy to w budynku Urzędu Miejskiego, czy Wozowni, ,
czy Rady Miasta, czy szkoły, czy innego budynku, bo tam idzie kawałek sieci. Takich rzeczy
się nie będzie robiło.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Myślę, ze w sensie całej polityki jasno Pani Dyrektor wyjaśniła tę kwestię dla Pani Radnej?

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Nie. W sensie polityki nie. Napisze sobie interpelację w tej sprawę, bo mnie chodzi o zasadę,
bo ja rozumiem to, co Pani Dyrektor mówi, ale przy np. magistralach wodociągowo
kanalizacyjnych jest dużo gruntu i o to mi chodzi.

Pani Iwona Bierut – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Jeżeli kanalizacja jest w pasie drogowym to jest droga i tego się nie wydzieli. Jaką ja tu mam
przedstawić zasadę, no w drodze nie możemy wydzielić.

Radna Zofia Gosz członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Proszę już mi nie wyjaśniać, napiszę w tej kwestii interpelację.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania.
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Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod fir mą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo –
Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zawartym w druku nr 1858?

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 6 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1858 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/471/39/2006 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zatwierdzenia Regulaminu targowisk
funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – druk nr 1845.

Pan Krzysztof Szczepaniak  Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Zreferował przedmiotowy projekt uchwały  dr uk nr 1845 stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJ A:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Myślę, że dla takiego uzasadnienia ciężko znaleźć jakąś kontrpropozycję, jak przymus, to
przymus.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Czemu przymus. Propozycję można znaleźć, i przed uchwaleniem jakiegokolwiek planu
zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza taki zapis, to musi ta sprawa stanąć na
posiedzeniu naszej Komisji i takie jest z tego wniosek, to nie jest tak, że Komisja się
pozbawia wpływu na decydowanie, gdzie będą tereny handlowe w mieście Gdańsku. Proszę
ten wniosek poddać pod głosowanie i skierować go do Przewodniczącego Rady i do
Prezydenta.

Radny Marek Polaszewski  członek Komisji
Ja się nie obawiam tego, że jeżeli na etapie planu się tego nie przewiduje, bo jeżeli się nie
przewiduje, to my tego nie dostajemy. Natomiast chciałbym opowiedzieć o sytuacji
odwrotnej, ponieważ w tamtej poprzedniej uchwale, a w tej tego nie ma mieliśmy już
wskazane targowiska. Ja rozumiem, że w tym momencie te wskazania, które były w tamtej
uchwale giną. Natomiast targowiska funkcjonują, tylko ten zapis tamtej uchwały jest
niezobowiązujący. I w tym momencie, gdy przystępujemy do przystąpienia do planu
zagospodarowania przestrzennego np. na Oruni, gdzie tam to sporne targowisko występuje
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cały czas a które nie jest targowiskiem, natomiast tam występuje. Dlatego to jest przekorność
sformułowania, bo jak nie będzie, to nie będzie. Ja się bardziej niepokoję, że nie będzie, bo
nie ma być a powinniśmy jako Komisja, a przynajmniej ja będąc członkiem tej Komisji
rozważać takie przypadki, żeby było.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Problem jest taki, że my opiniujemy projekty uchwał.

Radny Marek Polaszewski  członek Komisji
Na etapie tworzenia a nie zatwierdzania.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Ale nikt nie powiedział, że my nie mamy prawa zainicjowania nowego targowiska, np. na ul.
Długiej. Rada ma taką możliwość, aby inicjować zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego i wtedy opracowania w takim przypadki są ponoszone przez gminę.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
To w jakiej formie Pan Radny chce sformalizować wniosek?

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
W następującej, ze tam, gdzie plan zagospodarowania w fazie projektowej przewiduje funkcję
targowiska, funkcję handlową, aby był opiniowany przez naszą Komisję.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
To jest wniosek do Prezydenta.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Nie tylko do Prezydenta, to jest wniosek do Przewodniczącego Rady, który kieruje projekty
uchwał do Komisji.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania.

Ustalenia
Opinia Komisji:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie zatwierdzenia Regulaminu targowisk funkcjonujących na
terenie Miasta Gdańska, zawartym w druku nr 1845?
Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 5 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1845 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/472/40/2006 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Ustalenia
Wniosek Komisji.
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Poddał pod głosowanie wniosek o treści:

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska wnosi do Pana
Przewodniczącego, aby przekazywał do Komisji do zaopiniowania projekty uchwał w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których planuje się wyznaczanie
miejsc targowych w Gdańsku. Wniosek skierowany zostanie również do Prezydenta Miasta
Gdańska.
Głosowanie:
Wniosek został przyjęty 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Wniosek Nr 85 – 8/53/6/2006 stanowi załącznik n 15 do protokołu.

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w Iszej kategorii zaszer egowania oraz wartości jednego punktu w złotych
w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego „Wybr zeża” – jednostki budżetowej w Gdańsku – druk nr 1843.

Pani Maria Skoroszewska – Romel  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale
Gospodarki Komunalnej
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały  druk nr 1843 stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Ponieważ nie ma głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania.

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Iszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych
rozpiętości kategorii zaszer egowania dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybr zeża”
– jednostki budżetowej w Gdańsku, zawartym w druku nr 1843.?

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 4 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1843 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/473/41/2006 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w Iszej kategorii zaszer egowania oraz wartości jednego punktu w złotych
w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Zar ządu Transportu
Miejskiego w Gdańsku – jednostki budżetowej – druk nr 1844.

Pani Maria Skoroszewska – Romel  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale
Gospodarki Komunalnej
Zreferowała przedmiotowy projekt uchwały  druk nr 1844 stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji?

DYSKUSJ A:
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jaka jest średnia płaca w Zarządzie Transportu Miejskiego?

Pani Maria Skoroszewska – Romel  Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale
Gospodarki Komunalnej
Średnia w 2005 roku była 2850 zł. wzrośnie, zgodnie z założeniami do 2921 zł., czyli nie
więcej niż 2,5%

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Iszej
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych
rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Zar ządu Transportu Miejskiego w Gdańsku –
jednostki budżetowej, zawartym w druku nr 1844 ?

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 4 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1844 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/474/42/2006 stanowi załącznik nr 19 do protokołu
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PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
Nr XXIX/936/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad
taryfowych oraz cen za pr zejazdy śr odkami gminnego transportu zbiorowego
– druk nr 1859.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zreferował przedmiotowy projekt uchwały – dr uk nr 1859 stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJ A:
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Zgłaszam tr zy wnioski do obowiązującej na dzień dzisiejszy uchwały Nr XXIX/936/04 z
dnia 28 października 2004:
i.

W § 3 punkcie 9 wykreślić słowa:

„ Za wyjątkiem biletu jednorazowego 24godzinnego i 24godzinnego grupowego” ,
2.

W § 8 punkcie 1, podpunkcie 3 wykreślić słowa:

„ (…)na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka” ,
3. W § 8 punkcie 2, podpunkcie 3 wykreślić słowa:

„ (…)na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka” .
Mam nadzieję, ze te wnioski będą przyjęte przez Prezydenta jako autopoprawka.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dysponuję jdenolitym tekstem i zaraz Panu Radnemu odpowiem.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Panie Przewodniczący. Jest to któraś z kolei zmiana tej uchwały z 2004 roku. Tutaj Pan
Radny Kamiński też wnosi poprawki do uchwały podstawowej.
Wobec powyższego wnoszę o pr zygotowanie na sesję jednolitego tekstu tej uchwały a
zmiany, które chcecie Państwo wnieść, powinny być zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
To jest już chyba szósta zmian i Pan Dyrektor sam nie może znaleźć, o co tutaj chodzi

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Panie Dyrektorze. Nie widzę żadnego powodu, aby w biletach jednorazowych 24 godzinnych
można było z kilku biletów zebrać wartości tego biletu a w tym zapisie, to jest niemożliwe. A
w tym przypadku uważam, że to jest absurd i uważam, ze nie należy pasażerom utrudniać
życia a wręcz przeciwnie, trzeba je ułatwiać, bo w końcu chodzi o to, żeby kupili bilet o

15

właściwej wartości a nie o to, czy to jest w trzech kawałkach, czy w jednym, czy w iluś a z
tego zapisu wynika, ze musi to być bilet jeden.
Drugi mój wniosek uzasadniam tym, że tutaj się wymaga dokumentów stwierdzających wiek
dziecka, bo do 4 lat nie wymaga się biletu. Ja to rozumiem, tylko dziecko powyżej 4 lat
takiego dokumentu nie posiada. Dziecko nie posiada ani dowodu, ani paszportu. W związku z
powyższym domaganie się dokumentu, który nie istnieje jest po prostu niepoważne.
Przekazuję te wnioski Komisji i proszę o przegłosowanie, które zresztą złożyłem również
Panu Przewodniczącemu Rady Miasta i Panu Prezydentowi i mam nadzieję, że w formie
autopoprawki Pan Prezydent to wprowadzi.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Ten zapis o dokumencie obowiązuje od 18, czy od 20 lat i kiedyś w dowodzie rodzica była
zapisana data urodzin dziecka.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Ale teraz nie wpisuje się do dowodu dzieci, bo dowody są inne i nie ma możliwości wpisania.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Chciałbym się odnieść do tego składania biletów. Ludzie wykorzystywali to i składali te
bilety jak przyszła kontrola. Kasowali bilety co dziesięć minut kasowali a później je łączyli,
żeby był nominał biletu całodobowego.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Przepraszam bardzo, godzina skasowania biletu decyduje, takie bilety muszą być o
jednakowej dacie i godzinie, więc tutaj nie ma takiego zagrożenia, jeśli ktoś co dziesięć minut
będzie kasował, to wtedy nie może takiego biletu złożyć.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Proszę Państwa. jeżdżę często wieczorami z Oliwy na Zaspę i jest tak, że ani w punkcie
sprzedaży nie ma odpowiedniego biletu, a szczególnie jak kupuje bilet u kierowcy, to
składam bilet, nie byłam świadoma, że składany bilet jest nieważny.

Radny Marek Polaszewski
Przecież Pani Radna może jeździć bez biletu.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Zapominam i nie korzystam z tego przywileju. Kierowca mi daje bilety o różnych nominałach
i mówi, ze po złożeniu czterech będzie dobrze. Ja nie uważam, żeby zabraniać łączyć bilety.
My uważamy, ze każdy jest złodziejem. Nie. Tutaj się mówi o pranej grupce osób, które sobie
bilet przekażą. A ileż tych grupek będzie w ciągu roku?

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Przepraszam bardzo. Taki złożony bilet musi mieć taką samą datę i godzinę, więc nie
rozumiem w czym jest problem. Przekazać można bilet, czy on jest tylko w jednym nominale,
czy w kilku.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jestem za tym, żeby to wykreślić, żeby można jednak bilety łączyć.

16

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Traktuję te Państwa uwagi, jako wniosek Komisji i chciałbym, żeby to było zapisane w
opinii. Jutro będę rozmawiał z Panem Prezydentem i muszę ten wniosek przedstawić.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania

Ustalenia:
Opinia Komisji
Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Zanim przystąpimy do głosowania uchwały, proponuję przegłosować wniosek o następującej
treści:
Komisja wnosi o zmianę zapisów w uchwale Nr XXIX/936/04 Rady Miasta Gdańska z dnia
28 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy
środkami gminnego transportu zbiorowego:

1. W § 3 punkcie 9 wykreślić słowa:
„Za wyjątkiem biletu jednorazowego 24godzinnego i 24godzinnego grupowego”,
2.W § 8 punkcie 1, podpunkcie 3 wykreślić słowa:
„(…)na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka”,
3. W § 8 punkcie 2, podpunkcie 3 wykreślić słowa:
„(…)na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami za.
Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Rozumiem, że Komisja zobowiązała Pana Antoniego Szczyta – Zastępcę Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej, aby na sesję Rady Miasta Gdańska został przedłożony ujednolicony
tekst przedmiotowej uchwały.
Teraz przejdziemy do głosowania projektu uchwały.

Radny Marek Polaszewski – członek Komisji
Panie Dyrektorze. Mnie zaskoczyła sytuacja interpretacji funkcjonowania tej uchwały, że tak
powiem w momencie, kiedy ona budziła tyle różnych kontrowersji. W prasie miejscowej
udało mi się wyczytać, że Przewodniczący Rady Miasta nakazała firmie, z którą był wygrany
przetarg postępowania wbrew zapisom tej uchwały i w układzie przymusu realizacji tego.
Czy Pan Przewodniczący miała takie prawo?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Powiem tak. Byłem na spotkaniu, w którym uczestniczył Pan Przewodniczący Oleszek, Pan
Prezydent Lewna i szef Renomy. Wyglądało to w ten sposób, że ta uchwała, którą Państwo
podjęliście, a właściwie umowa, która jest zawarta z Renomą na usługi kontrolę biletów
zawierała zapis, że można w terminie 7 dni zgłosić się w celu anulowania mandatu. Nie było
tego precyzyjnego słowa anulowania mandatu, po stwierdzeniu, że np. ktoś ma wykupiony
bilet okresowy a go zapomniał, wówczas płaci się tylko koszty manipulacyjne w wysokości
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14 złotych a mandat zostaje anulowany. Teraz mamy zapisane, jak ma wyglądać bilet
okresowy, że musi być na trwale przyklejony znaczek i wpisany atramentem na znaczku
numer. Renoma zgodziła się, że będzie to stosowała, mimo, że uchwała jeszcze nie jest tak
precyzyjnie uchwalona.

Radny Marek Polaszewski – członek Komisji
To dlaczego ich tak postponowano i negatywnie oceniono, pomimo tego, że ich strony było
bardzo dużo dobrej woli?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przecież ja nie mogę oceniać firmy, która zawarła z miastem kontrakt. Ja nie mogę mówić o
Prezydencie, ani o Przewodniczącym Rady. Mogę powiedzieć, tylko, że sytuacja tak się
normalizuje, że jeżeli uchwała zostanie podjęta, to nie będzie już żadnych wątpliwości.

Pan Profesor Witold Andruszkiewicz
Ten spór cały wynika stąd, że wszystkie kary, wszystkie pieniądze za mandaty, które Renoma
złapie na ludziach są jej własnością.

Radny Marek Polaszewski – członek Komisji
Nie.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Tak. Wszystkie pieniądze za mandaty są dla Renomy, bo taka jest umowa.

Pan Profesor Witold Andruszkiewicz
Pana Dyrektora wypowiedź rozumiem w ten sposób, ze osoba, która miała bilet ze
znaczkiem, ale na znaczku nie było wpisanego numeru legitymacji, to teraz ten mandat
zostanie anulowany i zapłaci tylko 14 zł., jeśli zgłosi się w ciągu 7 dni z tym do Renomy?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak.

Radny Marek Polaszewski – członek Komisji
Tak, bo tak miało być, tak było zawarte w uchwale, ale umowa została zawarta inaczej.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Proszę Państwa.
W zeszłym roku obsługiwał nas ZKM i brał tylko 30% z mandatów, tak było w umowie.
ZKM w zeszłym roku, przez cały rok złapał ok. 6 tysięcy ludzi i to były mandaty, że miasto
zapłaciło 200 tysięcy złotych. W tym roku miasto za 3 miesiące zapłaciło już 400 tysięcy
złotych, bo tyle wpłynęło za mandaty.

Radna Barbara Meyer członek Komisji
Dlaczego miasto płaci Renomie?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Ponieważ za mandaty pieniądze wpływają na konto miasta a miasto przekazuje do Renomy,
taka jest procedura przepływu pieniędzy. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że w tylko w ciągu 3
miesięcy Renoma na mandatach do miasta wpłynęło tyle pieniędzy co wpłynęło przez cały
rok ubiegły. W 3 miesiącach złapano ponad 29 tysięcy osób bez biletów, gdzie w roku
ubiegłym było złapanych tylko 6 tysięcy.
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Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Kiedy miasto obniży ceny biletów?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Wola Pana Prezydenta jest taka, żeby upłynęły 3, 4 miesiące, zrobimy wtedy symulację, czy
ten trend, który jest utrzymuje się i w miesiącu maju zaproponujemy rozwiązanie zmian cen
biletów, niektórych tych, które są możliwe do obniżenia. Tylko wiecie Państwo, co stoi na
przeszkodzie? Przez ostatnie 4 tygodnie paliwo zdrożało 30, 40% i to jest ten dramat, bo z
jednej strony możemy mówić o zwiększeniu wpływów, ale koszty usługi rosną, bo firma płąci
za paliwo 40% więcej.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXIX/936/04 z dnia 28
października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za pr zejazdy
środkami gminnego transportu zbiorowego, zawartego w druku nr 1859, z pr zyjętym
wnioskiem?
Głosowanie:

Komisja jednogłośnie – 5 głosami za  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały, zawarty w druku nr 1859 z następującym wnioskiem:
Opinia Nr 858/475/43/2006 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Dziękuję bardzo. Opinia została wydana, przechodzimy do następnego punktu obrad.

PUNKT – 9
Opiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zawarcia Porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot i Miastem Hel w sprawie
wykonania zadania publicznego w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą
wodną – druk nr 1860.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Zreferował przedmiotowy projekt uchwały – dr uk nr 1860 stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJ A:
Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Dlaczego tych cen biletów i tego, o czym Pan mówił nie ma nawet w uzasadnieniu uchwały?
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Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie możemy tego ogłosić, póki nie będzie uchwały, w której mamy 700 tysięcy złotych i na
to odbędzie się przetarg. Musimy uruchomić całą procedurę przetargową i tam będą warunki
podane. Uchwała jest o zasadach i kwocie, która jest określona na 700 tysięcy złotych. Jeżeli
Rada Miasta nie podejmie uchwały, to nie możemy ogłaszać przetargu.
Jaki jest problem? Rozpoczęcie całego procesu musi być skorelowane ze wszystkimi
terminami, że najpierw jest 4 dni, potem 10, potem 15, żeby 15 czerwca pierwszy stateczek
wypłynął z Gdańska.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
To jest jakaś akcja wyborcza.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Nie. Jest to psucie pomysłu Gdyni.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Są trzy cele:
·
·
·

Utrudnienie, które nastąpiło przy przebudowie dróg, które nastąpiło pomiędzy Gdańskiem
a Helem,
Zachęcenie turystyczne mieszkańców Gdańska i turystów, którzy odwiedzają Gdańsk i
mogą popłynąć na Hel i wrócić do naszych hoteli,
Pokazanie, ze można się promować turystycznie nie biorąc pod uwagę tylko naszą
Starówkę, ale całe bogactwo naszego rejonu.

Wobec powyższego wnioskuję o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Proszę Państwa. mam jedną zasadniczą uwagę a mianowicie nie jest to pojęcie gminny
transport zbiorowy, to jest raczej transport turystyczny a nie zbiorowy, bo zbiorowy, to jest
dowożenie na terenie gminy a np. PKS nie jest już transportem gminnym, tym bardziej
dowożenie ludzi na Hel nie jest gminne. To proszę sprawdzić.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
To pytanie, które już do nas trafiło. To był jeden z punktów naszej dyskusji z
przedstawicielami pozostałych gmin. Zaraz Pani Radnej odpowiem.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
Jest tutaj ładnie napisane, że Sopot zapłaci 700 tysięcy i ewentualnie wyrówna koszty. Cała
obsługa, sprzedaż biletów, cała administracja ciąży6 na Gdańsku. W uchwale tego nie ma, ale
tak by wynikało. Jestem Sopotem wpłacam 700 tysięcy złotych i reszta mnie nie obchodzi.
Tutaj to porozumienie nie może tak być, bo my znowu pracujemy na rzecz Sopotu. Jeżeli ktoś
wpłaca, bo ja nie wiem na co jest te 700 tysięcy, bo uchwała jest bardzo sucha, bo to, co Pan
nam tutaj opowiada, to powinno być w uzasadnieniu, może bym wówczas nie pytała.
Natomiast Pan Dyrektor wie wszystko a uzasadnienie jest częścią uchwały. Złe uzasadnienie
lub niewłaściwe może być podstawą do uchylenia uchwały, tak nam mówiono jak była na
szkoleniu w sprawie aktów normatywnych.
Nie wiem, ile miasto Gdańsk z tego będzie miało, bo jestem za transportem, ale musimy tak
robić, żeby Sopot kosztem naszym wnikał w Gdańsk, bo tak to wygląda w wielu innych
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sprawach. Proszę mi powiedzieć, co z resztą kosztów, bo zazwyczaj koszty organizacyjne i te
inne przepychanki są trudne i wychodzą w trakcie realizacji ?
Pan tu mówił a przetarg, może się udać może się nie udać. Czy będą to firmy, które dysponują
statkami, czy one będą wynajmowały statki, czy mniej więcej już wiemy jakiej wielkości to
będą statki, bo Pan powiedział stateczki. Pan powiedział, że będą 6 razy kursowały, czyli
sześć razy na Hel i sześć razy z Helu, czyli dwanaście. O której godzinie będzie ostatni
powrót z Helu, bo powinno to być przewidziane, może to być ciekawe, jak będzie powrót w
nocy.
Powiem też to, co powiedziałam, jak był Pan Prezydent Szpak, ze bez promocji turystycznej,
ogólnej to po prostu niska cena biletu i stateczki nam nic nie dadzą. Ja bym była przeciwna
dyskdżokejowi na statku. Statkiem się płynie po to, żeby zobaczyć wodę, żeby powiedzieć
coś o mieście, o terenach. Oczywiście może coś być, ale powinniśmy coś gdańskiego
promować, coś turystycznego, a nie jakąś włoską czy inną muzykę promować, bo my
powinniśmy ponosić koszty po to, żeby nasze miasto było promowane. Będę to powtarzać, bo
my robimy przedsięwzięcia turystyczne, nie umiemy tych celów pobocznych zrobić. Tu
powinien być cel główny – promocja a nie transport zbiorowy droga wodną, to ma być
promocja miasta, czy Trójmiasta poprzez uruchomienie drogi wodnej i powinien być z tego
produkt turystyczny a nie przewozowy.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Pani Radna. Ja myślę, że szczegóły dopracuje Pan Dyrektor w warunkach do przetargu.

Radna Zofia Gosz – członek Komisji
To nie są warunki przetargowe, to powinna Rada uchwalić. Dla mnie przez Radę ceny
biletów to jest nic, bo to jest najprostsze. Uchwalić ją trochę niżej jak Gdynia lub trochę
wyżej, bo z Gdyni trochę krócej płynie, bo to też trzeba mieć wykalkulowane. To są
szczegóły, które o powodzeniu tego produktu zdecydują a produkt to jest zysk turystyczny i
promocyjny a nie, ze my sprzedajemy bilety i będziemy z tego mieli zysk, absolutnie nie.

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Pani Radna wyciąga szczegóły, które myśmy przez półtora tygodnia omawiali i będę teraz
mówił o kulisach. Dlaczego takie stwierdzenia?
Pani Radna ceny biletów przed chwilą Pani głosowała w projekcie uchwały, zawartym w
druku 1859, która zawiera ceny biletów. Ceny wynikały z takiej kalkulacji. Po pierwsze.
Musiały być ceny biletów. Po drugie kalkulacja byłą w ten sposób, ze uzyskaliśmy
zapewnienie władz Sopotu, ze jest gotowa dać 700 tysięcy złotych, my 700 tysięcy złotych i
zakładamy, że ludzi będzie jeździło ok. 40%, więc zakładamy, ze przy tej cenie biletów
przedsięwzięcie nie będzie deficytowe.
To było najważniejsze stwierdzenie, o które Pani pyta. Po trzecie. Jeśli Pani Radna otworzy
uchwałę, to Pani odczyta w preambule, dlaczego my zawarliśmy to porozumienie? Otóż
oparliśmy się o ustawę samorządzie gminnym, która między innymi określa jedną rzecz
podstawową. Gmina ma za zadanie realizowanie transportu zbiorowego. Rozpatrywaliśmy
możliwości takie. Albo będzie to będzie transport turystyczny, albo to będzie transport
morski, tak można zrobić, ze bez przetargu można wziąć firmę żeglugi, którą uznamy na trasę
puścić i niech sobie pływa.
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Niestety trzy warianty były, albo zbiorowy droga wodną, albo turystyczny, albo morski, albo
nasi prawnicy siedzieli i stwierdzili, że jedyną szansą, żeby Rada uchwaliła uchwałę, która nie
będzie odrzucona byłaby realizacja zadań gminy. Gmina nie ma zadania realizacji transportu
morskiego i gmina nie może robić przewozów turystycznych, ponieważ to nie jest zadanie
gminy. Natomiast gmina ma prawo realizować transport zbiorowy i nasi prawnicy znaleźli §,
który pozwala określić, ze jest to transport zbiorowy i ma podlegać regułom transportu
zbiorowego.
Co to będzie realizowane?
Wyłonienie przewoźnika faktycznego. I tutaj dwie Gminy zlecają Gdańskowi miasto Sopot i
Hel powierzają a miasto Gdańsk przyjmuje wykonanie zadania publicznego transportu
zbiorowego drogą wodną na trasach: Gdańsk Sopot, Sopot Hel. Takie porozumienie Gdańsk
ma zawarte z siedmioma gminami. To zadanie jest powierzone gminie Gdańsk dlatego, że ma
największą ilość przewozów i te gminy powierzają zadanie. To jest typowe porozumie, które
mamy zawarte.
Co to zadanie zawiera?. Wyłonienie przewoźnika faktycznego jesteśmy do tego
przygotowani, bo jest Komisja powołana przez Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział
Promocji, Wydział Polityki Gospodarczej, Sopotu i Helu, siedzą i planują przetarg. W tym
przetargu będą szczegóły, o które Pani Radna pytała szczegółowo.
Po drugie. Będzie organizacja przewozów, w którym będą zawarte: rozkład jazdy, ilość
kursów, tych kursów będzie sześć, ostatni kurs będzie o godzinie 20, bo muszą być nabrzeża
przygotowane. Ta sprawa się toczy, bo musi być wszystko przygotowane, tego nie można
improwizować. Teraz cała sprawa polega na tym, żeby była precyzyjnie rozdzielona rola
przewoźnika od organizatora przewozów. Nasz zarząd Transportu Miejskiego jest zarządcą
transportu, organizuje przewozy i ma prawo ogłosić przetarg i w tym przetargu oczekuje od
wykonawcy rzeczy następujących:
Wykonanie kursów statkami, które będą przewoziły minimalnie 50 osób. Nie chcemy, żeby
nie była to mała barka, oceniono, ze to jest dobra wersja i to przyjęliśmy.
Po czwarte. Musi być kontrola wykonania usług. To znaczy musi być to zrobione porządnie,
tzn., że biletów nie sprzedaje facet na stateczku, tylko tak jak np. było to na koncertach,
bierzemy firmę, która wydrukuje bilety. Przewoźnika do biletów nie będzie miał nic, on ma
wykonać usługę.
Po piąte. Promocja. Bardzo ważna jest promocja. Koledzy z promocji przygotowują specjalny
taki folder. Gdańsk w ocenie turystycznej na mapie Polski w tej chwili jest numer jeden. Tu
mamy materiały, jak Gdańsk jest promowany jako miasto turystyczne i jak jest przygotowane.
Natomiast rozliczenie kosztów. W przypadku rozliczeni, i gdy wykaże nadwyżkę kosztów, to
wpływami podzielą się miasta i będzie to pokazywane, ze z tych wpływów będzie
promowana jeszcze turystyka, bo będą dodatkowe środki, które z tych biletów powstaną.
Pani Radna pytała też o warunki przetargu. Oczywiście warunki przetargu są na razie
wstępnie przygotowane, założone. Jeśli Komisja przetargowa będzie gotowa do pracy i jeśli
Komisja się zgodzi możemy Panią Radną do Komisji zaprosić i Pani zobaczy jak to będzie
organizowane. Uchwała jest zgodna z prawem, radca prawny tę uchwałę podpisał. Proszę
Komisję o pozytywną opinię.

Pan Profesor Witold Andruszkiewicz
To jest bardzo ważne, co Pan mówi a nie powiedział najważniejszej sprawy. Jaką trasą
płyniemy na Hel z Gdańska? Jeśli przez Sopot, to podrażamy sobie bilet o 50% i czas
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tracimy, bo ludzie chcą być jak najszybciej na Helu. Radziłbym, żeby to byłą trasa
bezpośrednio Gdańsk Hel, bo z Gdyni będą płynąć bezpośrednio na Hel. Dlaczego my mamy
zawijać do Sopotu?

Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Bo koszty są po połowie. Sopot też wykłada 700 tysięcy złotych. Tak jest zapisane w
uchwale.

Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji
Moim zdaniem Prezydent Gdyni Szczurek wpadł na genialny pomysł, a miasto Gdańsk ratuje
się w ten sposób, że chce zrobić konkurencję, ale pamiętajmy ludzie wezmą pod uwagę hotele
w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Ta oferta będzie mniej konkurencyjna z powodu nie
finansowego, bo to nie sprawa finansowa, tylko czasu rozegra tutaj rolę. Musimy pamiętać, że
my płyniemy kanałami i tam nie można rozwinąć prędkości, więc my wypływając z Gdańska,
niezależnie, czy będziemy cumować w Sopocie, czy nie tracimy przynajmniej godzinę a może
nawet więcej.
W związku z powyższym przestańmy już dyskutować na ten temat. Moim zdaniem miasto
Gdańsk ratuje się jak umie. Proponuję przejść do głosowania.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania.

Ustalenia
Opinia Komisji
Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały RMG w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem
Gdańsk a Miastem Sopot i Miastem Hel w sprawie wykonania zadania publicznego w
zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną, zawartego w druku nr 1860?

Głosowanie:

Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się  pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 1860 – bez poprawek.
Opinia Nr 858/476/44/2006 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

PUNKT – 10
Opiniowanie wniosku w sprawie zamiany lokalu użytkowego pr zy Al. Zwycięstwa 27 na
lokal pr zy ul. Słowackiego 14 w Gdańsku – pismo WGKII7144/480/06 z dnia
24.04.2006r.Lokal dla PCK

Pan Tomasz Lechowicz Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił Komisji, jaki jest stan faktyczny w sprawie lokali przy Al. Zwycięstwa 27 i przy
ul. Słowackiego 14 w Gdańsku. Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu

Pani Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
W dniu wczorajszym formalnie do Komisji przekazaliśmy wniosek o zaopiniowanie, zgodnie
z postanowieniami § 11, ustęp 2 uchwały w sprawie zasad gospodarowania zasobem
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komunalnych lokali użytkowych. Przedstawiliśmy w tym wniosku informacje, iż
dotychczasowy użytkownik lokalu użytkowego w budynku przy Al. Zwycięstwa 27, czyli
Polski Czerwony Krzyż od dłuższego czasu ubiegał się o zmianę tej lokalizacji. No z racji
braku dogodnych lokalizacji lokali, ten wniosek do chwili obecnej nie był zrealizowany.
Dlaczego nie był zrealizowany? Dlatego, że tutaj Polski Czerwony Krzyż wnioskował o
zapewnienie lokalu w kondygnacjach parterowych, biorąc pod uwagę zapewnienie łatwy
dostęp dla swoich podopiecznych. Ostatecznie przyjął ofertę na zamianę lokalu, przejętego od
Liceum Społecznego obiektu przy ul. Słowackiego 14. Po przeprowadzeniu remontu, który
był spowodowany, złym stanem technicznym.
Proszę Komisję o pozytywne zaopiniowanie wniosku Pana Prezydenta o zamianę tych lokali.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.

DYSKUSJ A:
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
W budynku tym znajduje się lokal mieszkalny, który zajmowany jest przez 2 osobową
rodzinę.

Pani Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, lokal ten zajmują starzy ludzie, którzy są w wieku 85 lat. Z początku zastanawialiśmy się
nad przekwaterowaniem, ale ponieważ Państwo już dożywają swojego wieku, zresztą
opiekuje się nimi syn, który mieszka w sąsiedztwie. Państwo nie za bardzo chcą się
przekwaterowywać, to krótko mówiąc tutaj nie czynimy jakiś specjalnych nacisków na
przekwaterowanie. Natomiast na drugiej kondygnacji, czyli właściwie na pierwszym piętrze
znajdują się pomieszczenia, które będą przedmiotem odrębnego wynajmu, zgodnie z
procedurami przyjętymi w uchwale Rady Miasta w sprawie zasad. Natomiast tutaj w
ostateczności, kiedy już nie będzie innego wyjścia, to po prostu będziemy starali się tych
ludzi wykwaterować, ale ze względu na wiek nie przekwaterujemy.

Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Czyli ci ludzie tam nie będą przeszkadzać?

Pani Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie. Biorąc pod uwagę, że to jest Polski Czerwony Krzyż, który deklaruje pomoc formalną,
fizyczną.

Radna Zofia Gosz członek Komisji
Proszę już więcej nic nie mówić i nie czarować.

Radny Marek Polaszewski
Informacja o chęci pomocy jest cenna.

Radna Zofia Gosz członek Komisji
Oczywiście. Ja nie mam nic do chęci pomocy i PCK. PCK otrzymuje od gminy całe budynki i
funkcjonuje. Tylko, że PCK robi 36% zadań dla Wojewody a Wojewoda nie daje ani
złotówki, bo gmina się nie stara o zwrot kosztów itd. itd., ale to nie jest wina po stronie PCK.
PCK to wykorzystuje, natomiast nasze władze nie dbają o wyegzekwowanie od Marszałka,
czy Wojewody realizacji jego zdań w naszych budynkach. Ja nie mam nic do PCK.
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Przewodniczący Kazimierz Koralewski
W zawiązku z tym, ze otrzymaliśmy pełną informację o tych lokalach, możemy przystąpić do
głosowania.

Radny Marek Polaszewski – członek Komisji
Jeszcze jedno pytanie. Jakie będą koszty adaptacji lokalu przy ul. Słowackiego?

Pani Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Koszt remontu wyniesie 223 tysiące plus roboty dodatkowe.

Ustalenia:
Opinia Komisji
Przewodniczący Kazimierz Koralewski
Kto z Państwa Radnych jest za pr zyjęciem i pozytywnym zaopiniowaniem wniosku
Prezydenta w sprawie zamiany lokalu użytkowego pr zy Al. Zwycięstwa 27 na lokal pr zy
ul. Słowackiego 14 w Gdańsku – pismo WGKII7144/480/06 z dnia 24.04.2006r.
Głosowanie:

Komisja jednogłośnie  6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zamiany
lokalu użytkowego przy Al. Zwycięstwa 27 na lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 14 w
Gdańsku dla Polskiego Czerwonego Krzyża.
Opinia Nr 85 8/477/45/2006 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

PUNKT – 11
Opiniowanie wniosków Pr ezydenta Miasta Gdańska
dotyczących ur egulowania stanu pr awnego lokali
zlokalizowanych pr zy ulicach:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

w spr awach
mieszkalnych

Władysława IV 12G  pismo WGKII71414/2141/82982/06/AW z dnia 03.04.2006r.,
3 Maja 21 A – pismo WGK II 71414/2140/82973/06/AW z dnia 03.04.2006r.,
Piastowskiej 163C  pismo WGK II 71414/2727/86563/06/MS z dnia 04.04.2006r.,
Słowackiego 109  pismo WGK II 71414/2193/86547/06/MS z dnia 21.03.2006r.,
Fiszera 13A – pismo WGK – II – 71414/2728/86579/06/MS z dnia 04.04.2006r.,
Przyjemnej 2B – pismo WGK II 71414/2834/90796/06/AW z dnia 10.04.2006 r.,
Sobieskiego 68 – pismo WGK II71414/2891/91852/06/MS z dnia 05.04.2006 r.
Złotników 13/18 –pismo WGKII71414/3172/06/AW/06 z dnia 21.04.2006r.
Oliwskiej 63 – pismo WGKII 71414/3143/06/GK z dnia 24.04.2006r.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych
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PUNKT – 12
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Wiceprzewodniczący Piotr Dzik
Członkowie Komisji otrzymali zaproszenia na Sejmik Morski 16 i 17 maja. Kto z Państwa
Radnych będzie chciał uczestniczyć w Sejmiku, proszę się zgłaszać do Biura Rady, żeby
wypełnić karty zgłoszenia.
Czy są jakieś sprawy wniesione z Państwa Radnych strony?
Nie ma. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam posiedzenie Komisji. Na tym
posiedzenie Komisji zostało zakończone godz. 17.00.

Przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej
Kazimierz Koralewski
Protokół sporządziła:
Elżbieta Wajs Deyck
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