PROTOKÓŁ NR IV/2006
z IV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA
która odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 14.00
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 34 radnych
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

PUNKT 1
OTWARCIE SESJI

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa w imieniu Prezydium witam na obradach IV sesji RMG,
4 grudnia. Przystąpimy do spraw regulaminowych, do zatwierdzania
porządku obrad.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
kwoty poŜyczki udzielonej w 2006 roku dla Rzymsko – Katolickiej Parafii
p.w. „Opatrzności BoŜej” oraz wyraŜenia woli udzielenia poŜyczki – druk
nr 28.
Wpłynął wniosek KSiŁP w sprawie uzupełnienia składu osobowego
KTiPM i KR – druk nr 32.
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Wpłynął wniosek KSiŁP w sprawie uzupełnienia składu osobowego
KPGiM i KKiS - druk nr 33.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad sesji Rady Miasta Gdańska projektu uchwały w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr XVI/507/03 Rady Miasta Gdańska, zmienionej
uchwałą Nr XXXIX/1293/05, w sprawie ustalenia płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat
za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich
pobierania - druk nr 23 ppkt 13 w pkt 6.
Informacje dla radnych:
Wpłynęła poprawka Klubu PiS do projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdańska
– druk nr 13 ppkt 7 w pkt 6.
Musimy przegłosować te druki. Przypomnę Państwu, Ŝe aby druk został
wprowadzony, projekt, aby został wprowadzony do porządku obrad musi
uzyskać 18 głosów. Nie uzyskanie 18 głosów, nie ma wprowadzenia do
porządku obrad. Przypomnę tylko, Ŝe pierwsze będziemy głosować o
wprowadzenie do porządku obrad wniosku Prezydenta Miasta w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w 2006 roku dla
Rzymsko – Katolickiej Parafii p. w. „Opatrzności BoŜej” oraz wyraŜenia
woli udzielenia poŜyczki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem druku 28 pod dzisiejsze obrady?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie miał ppkt. 16.
Wpłynął wniosek KSiŁP w sprawie uzupełnienia składu osobowego
KTiPM i KR – druk nr 32. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0
2

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Druk ten będzie miał nr 5A.
Wpłynął wniosek KSiŁP w sprawie uzupełnienia składu osobowego
KPGiM i KKiS - druk nr 33. Kto z Pań i Panów jest za wprowadzeniem
tego druku do porządku obrad?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie miał nr 5B.
Proszę Państwa to jest wszystko, co mieliśmy do przegłosowania, jeśli
chodzi o wprowadzenie i zdjęcie. I teraz przegłosujemy cały porządek.
Druk 31 proszę Państwa, ja przypomnę tylko, Ŝe w pkt. 4, uchwała w
sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w
związku z wygaśnięciem mandatu.
Przegłosujemy teraz cały porządek obrad, łącznie z tymi projektami,
które zostały teraz przegłosowane. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
takim porządkiem obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Porządek obrad:
1.

Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji,
- zatwierdzenie porządku obrad
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2.

Komunikaty:
- Prezydium i Komisji Rady Miasta
- Prezydenta Miasta

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (druk nr
31)

5.

ZłoŜenie ślubowania
śukowskiego

6.

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Turystyki i Promocji Miasta i Komisji Rewizyjnej (druk 32).

7.

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Polityki Gospodarczej i Morskiej i Komisji Kultury i Sportu
(druk 33)

8.

Uchwała w sprawie:

przez

radnego

Pana

Arkadiusz

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdańska
na rok 2006 (druk nr 27)
2) zmiany Uchwały Nr LII/1781/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29
czerwca 2006 roku., zmienionej Uchwałą Nr LIV/1885/06 Rady
Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie
przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2006/2007” (druk nr 9)
3) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
projektu „Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w
roku akademickim 2006/2007” (druk nr 5)
4) w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia dla
studentów zameldowanych w Gdańsku w roku akademickim
2006/2007”,
realizowanego
w ramach
Działania 2.2
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Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” (druk nr 10)
5) w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku w roku szkolnym
2006/2007”,
realizowanego
w ramach
Działania 2.2
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne” (druk nr 11)
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku (druk nr 8)
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Gdańska (druk nr 13 + poprawka klubu PiS)
8) określenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdańsku,
terminu płatności i sposobu jej poboru (druk nr 14)
9) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego (druk nr 15)
10) poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pienięŜnego
od
podatników łącznego zobowiązania pienięŜnego oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(druk nr 16)
11) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i
wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska
(druk nr 17)
12)
określenia wysokości
transportowych
(druk nr 18)

stawek

podatku

od

środków

13)
zmieniająca uchwałę Nr XVI/507/03 Rady Miasta Gdańska,
zmienionej uchwałą Nr XXXIX/1293/05, w sprawie ustalenia
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta
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Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych
strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania (druk nr 23)
14)
upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
Prezydenta Miasta Gdańska (druk nr 22)
15)
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska
(druk nr 21)
16)
ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w 2006
roku dla Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. „Opatrzności BoŜej”
oraz wyraŜenia woli udzielenia poŜyczki ( druk nr 28)
7. Wnioski, oświadczenia osobiste.
8. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK odczytał
komunikaty Prezydium Rady Miasta.
(komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

Radna – ADNIESZKA POMASKA – Wiceprzewodnicząca RMG
Panie Przewodniczący dzisiaj powinna się jeszcze ukonstytuować
Komisja Turystyki i Promocji Miasta. Myśmy mieli w planie
ukonstytuować się po sesji. Wiec nie wiem czy będzie jakaś przerwa czy
po sesji króciutko byśmy mieli 10 minut, Ŝeby się ukonstytuować przed
konwentem, taka prośba. Czyli członków komisji ja ukonstytuuje zaraz
po sesji.
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PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH

Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI – Wiceprzewodniczący Klubu PiS
Panie Przewodniczący.
Panie i Panowie Radni.
Miesiąc grudzień jest waŜnym miesiącem nie tylko, dlatego, Ŝe zbliŜają
się Święta BoŜego Narodzenia, ale to właśnie w tym miesiącu będziemy
musieli podejmować decyzję dotyczące wszystkich mieszkańców,
decyzje trudne, ale decyzje, które tak naprawdę budzą największe
emocje, bo są to emocje związane z pieniędzmi, z wysokością
określenia podatków. Tą pierwszą serię tych decyzji będziemy
podejmować dzisiaj. Zwracam się do radnych PO, przedłoŜyliśmy projekt
poprawki i chcielibyśmy rozpocząć proces obniŜania podatków w
naszym mieście. Z przykrością przeczytaliśmy takie opinie, jak
następujące, Ŝe obniŜanie podatków to populizm itd. itd. Proszę Państwa
wszyscy ekonomiści, nie tylko ekonomiści liberalni, dawno doszli do
wniosku, Ŝe obniŜanie podatków dobrze słuŜy gospodarce. Jest to jeden
z mechanizmów pobudzenia gospodarczego. Dlatego apelujemy, mamy
dzisiaj szansę, decyzją nie partyjną, decyzją ponadpartyjną rozpocząć
ten proces. Miasto Gdańsk jest w dobrej kondycji. Stać nas na
rozpoczęcie tego procesu, bo wiadomo, Ŝe w okresie krótkim wiąŜe się
to z utratą części dochodów. Dlatego apeluję o podjęcie pozytywnej
decyzji w sprawie proponowanych obniŜek podatków przez Klub PiS.
Szanowni Państwo chcielibyśmy równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe dzisiaj
będziemy podejmowali teŜ decyzję o procedurze podejmowania budŜetu.
Ta procedura jest bardzo wyśrubowana i nawet rozumiem intencje pana
Prezydenta, który chciałby mieć zatwierdzony budŜet najlepiej w grudniu
i te zmiany do tego słuŜą, ale proszę zobaczyć, Ŝe zaproponowane te
terminy nie pozwalają na bardzo rzetelną, rozwaŜną i powaŜną dyskusję
w RM. W związku z powyŜszym apelujemy równieŜ o nie przyjmowanie
tak napiętych proponowanych terminów w przyjmowaniu najwaŜniejszej
uchwały dla mieszkańców, jakim jest uchwała budŜetowa. Ustawa
samorządowa daje moŜliwość spokojnego debatowania równieŜ w
pierwszym kwartale roku następnego i myślę, Ŝe ten pomysł nie jest
dobry. Nie jest dobry, dlatego Ŝe nigdy dość dyskusji na temat inwestycji,
nigdy dość dyskusji na temat wydatków. Szanowni Państwo dzisiaj
mieliśmy, kończąc, dzisiaj mieliśmy waŜne wydarzenie, wydarzenie
zaprzysięŜenie pana Prezydenta, Klub Radnych PiS składał juŜ z tej
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okazji Ŝyczenia panu Prezydentowi. Z przychylnością przyjęliśmy jego
deklaracje i apel do pracy ponadpartyjnej, do pracy na rzecz naszego
miasta.
Z
przyjemnością
wysłuchaliśmy
równieŜ
dokonania
dotychczasowe, osobiste pana Prezydenta. Nie mniej panie Prezydencie
apelujemy, apelujemy o to, aby jednak pan dla dobra tego miasta
zrezygnował z działalności politycznej. Oznacza to, Ŝe apelujemy, aby
pan zrezygnował z wszelkich funkcji politycznych i członkowstwa w PO.
Myślę, Ŝe taka decyzja, byłaby decyzją jak najbardziej dla naszego
miasta korzystną. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący Klubu PO
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja z przyjemnością wysłuchałem wystąpienia pana radnego
Kamińskiego, szczególnie w tych momentach, kiedy powiedział, Ŝe
miasto Gdańsk jest w dobrej kondycji. Dodam tylko, Ŝe nie tylko w dobrej
kondycji, ale równieŜ w dobrych rękach, które gwarantują, Ŝe miasto to
będzie się rozwijało. Krótki komentarz. Ja sądzę, Ŝe przy omawianiu
projektu uchwał i poprawki wniesionej przez Klub PiS będzie okazja do
tego, by szerzej się zająć i poprawką i argumentacją, którą się kierujemy
odrzucając tutaj tą poprawkę. Proszę Państwa wydaje nam się, Ŝe
proponowana poprawka a to są dokładnie grosze. I to, o czym
wspomniał Skarbnik, Ŝe tego typu argumentacja o nie podwyŜszaniu
podatku od nieruchomości, to jest populizm. Wydaje mi się, Ŝe idealne
jest tu określenie, Ŝe to nie jest populizm, to jest tani populizm, populizm
kilku groszowy dosłownie. W sumie z tego, co pamiętam, podwyŜka w
skali miasta pozwala uzyskać dodatkowe środki w wysokości około 4
mln. złotych. To oczywiście uwzględniając wszystkich płatników podatku
od nieruchomości. Natomiast, jeŜeli się. Dla kaŜdego płatnika ta
podwyŜka jest naprawdę nieomalŜe niedostrzegalna. JeŜeli chcemy tutaj
szukać tutaj jakichkolwiek argumentów za stymulacją, Ŝeby powstawały
nowe przedsiębiorstwa i Ŝeby ulŜyć tym przedsiębiorstwom, które w tej
chwili istnieją, ja sądzę, Ŝe tutaj koledzy z PiS-u mają większe
moŜliwości niŜ wnoszenie tego typu poprawek, a mianowicie wystąpienie
do rządu kierowanego właśnie przez PiS, Ŝeby ulŜyć w sposób
naprawdę wymierny przedsiębiorcą. Tak jak wspomniałem będzie okazja
do tego, Ŝeby zająć się szczegółowo tą poprawką wniesioną przez PiS
podczas omawiania projektu uchwały. Kolejna sprawa dotyczy terminu
uchwalenia budŜetu dla miasta Gdańska. Chciałem tylko dodać, Ŝe
projekt budŜetu na rok 2007 juŜ 2 tygodni znajduje się w Radzie Miasta i
jest wg Klubu PO jest wystarczająco duŜo czasu na to, Ŝeby kaŜdy z
radnych mógł się z tym projektem zapoznać i wystarczająco czasu, Ŝeby
odpowiednio do togo ustosunkowały się powołane komisje RMG. TakŜe
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tutaj wg nas nie ma Ŝadnej przeszkody. Jeśli ktoś chce pracować nad
budŜetem, jest naprawdę wystarczająco duŜo czasu. Oczywiście w
projekcie pierwotnym 28 grudnia taki był termin zarezerwowany do
zajęcia się budŜetem przez RMG, ale ja sądzę, Ŝe dotyczy to
szczególnie starych radnych, radnych, którzy juŜ tutaj w RMG zasiadają
nie pierwszą kadencję, z doświadczenia moŜemy powiedzieć, Ŝe okres
między świętami a Nowym Rokiem specjalnie nie sprzyja zapoznawaniu
się tutaj z budŜetem. Ten okres, który pozostał do proponowanej sesji 21
grudnia jest w naszej ocenie wystarczający. I na zakończenie,
oczywiście tutaj cieszę się, Ŝe jest pan Prezydent i chciałbym poprosić
Prezydium Klubu – Macieja Krupę oraz Marcina Skwierawskiego,
chcieliśmy korzystając z okazji, pana Prezydenta jeszcze raz
pogratulować doskonałego wyniku uzyskanego przez pana Prezydenta i
jeszcze raz chciałbym powtórzyć, Ŝe cieszymy się, Ŝe Gdańsk ma w tej
chwili dobrego gospodarza i w imieniu klubu, wszystkich radnych PO
chcieliśmy tutaj złoŜyć gratulacje.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo. RównieŜ przyłączamy się w imieniu Prezydium Rady
do gratulacji.

PUNKT 4
UCHWAŁA W SPRAWIE WSTĄPIENIA KANDYDATA Z TEJ
SAMEJ LISTY NA MIEJSCE RADNEGO W ZWIĄZKU Z
WYGAŚNIĘCIEM MANDATU

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę Przewodniczącego KŁiSP, która wnosiła druk o jego
zreferowanie.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący KSiŁP
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Jest to druk nr 31 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej list na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. Tekst tego
projektu uchwały jest krótki i pozwolę go sobie przeczytać.
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Radny Jarosław Gorecki przytoczył treść projektu uchwały.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów jest za
podjęciem uchwały druk nr 31?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/8/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
ZŁOśENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNEGO PANA
ARKADIUSZA śUKOWSKIEGO

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Poproszę pana Arkadiusza śukowskiego tutaj koło Prezydium. Ja
poproszę Państwa w tej chwili o powstanie. Odczytam rotę ślubowania.
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek odczytał rotę ślubowania.
Pan Arkadiusz śukowski złoŜył ślubowanie.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę o wydanie karty do głosowania panu radnemu.

PUNKT 6
UCHWAŁA W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU
OSOBOWEGO KOMISJI TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA I
KOMISJI REWIZYJNEJ (DRUK 32)
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Druk w sprawie uzupełnienia składu osobowego KTiPM oraz KR.
Poproszę Przewodniczącego KSiŁP pana Goreckiego o zreferowanie.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący KSiŁP
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Tak jak pan Przewodniczący wspomniał jest to druk nr 32 w sprawie
uzupełnienia składu osobowego KTiPM i KR. Treść tej uchwały jest teŜ
krótka.
Radny Jarosław Gorecki przytoczył treść projektu uchwały.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja zapytam się tylko pana Arkadiusza śukowskiego,
czy wyraŜa zgodę na pracę w tych komisjach.
Radny Arkadiusz śukowski wyraził zgodę na pracę w komisjach.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radych jest za podjęciem
druku nr 32?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/9/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Turystyki
Promocji Miasta oraz Komisji Rewizyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 7
UCHWAŁA W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU
OSOBOWEGO KOMISJI POLITYKI GOSPODARCZEJ I
MORSKIEJ I KOMISJI KULTURY I SPORTU (DRUK 33)

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Druk nr 33 w sprawie uzupełnienia składu osobowego KPGiM oraz KKiS.
Bardzo proszę przewodniczącego Goreckiego o zreferowanie.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący KSiŁP
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Na posiedzeniu, na którym radni zgłaszali akces do poszczególnych
komisji niestety nie mógł uczestniczyć pan radny Piotr Skiba.
UniemoŜliwiły mu to przeszkody związane z wykonywaną pracą. W
związku z powyŜszym, a poniewaŜ kolega wyraził zgodę i chęć
uczestniczenia w pracach KPGiM oraz w KKiS w związku z tym faktem
prosimy Wysoką Radę o przychylenie się do prośby pana radnego.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy pan Piotr Skiba wyraŜa zgodę?
Radny Piotr Skiba wyraził zgodę na pracę w komisjach.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem
druku nr 33?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/10/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Kultury i Sportu.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Polityki

PUNKT 8
UCHWAŁY W SPRAWIE

1)

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdańska
na rok 2006 (druk nr 27)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB jako wiodąca opiniowała pozytywnie, KPGiM
pozytywnie, KE pozytywnie, KKiS pozytywnie, KSSiOZ pozytywnie,
KSiŁP pozytywnie. Proszę bardzo pan rany Paweł Jaworski.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
W uchwale czytamy, Ŝe zwiększa się dochody o ponad 33 mln. zł. Jest to
sukces miasta Gdańska, Ŝe dochody się zwiększają, natomiast w tym
samym projekcie czytamy, Ŝe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 437
tyś. w WGK, czytamy, Ŝe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 965 tyś.
w MOPS-ie. Mam takie pytanie, dlaczego wcześniej MOPS nie mógł tej
kwoty wydatkować w inny sposób, dlaczego WGK takŜe nie mógł tej
kwoty wydatkować, poniewaŜ wpłynęło 20 listopada do pana
Prezydenta, do mnie do wiadomości, matki z 2 dzieci, która odeszła od
męŜa alkoholika, schroniła się w Centrum Interwencji Kryzysowej, pisze,
Ŝe tamto miejsce będzie musiała niedługo opuścić i pisze, ze sytuacja w
Gdańsku jest dramatyczna, poniewaŜ zbliŜa się zima i we wszystkich
dostępnych ośrodkach, noclegowniach brak jest miejsc. Mam pytanie,
dlaczego tych środków z pomocy społecznej, środków z WGK nie moŜna
było przeznaczyć chociaŜby na pomoc materialną dla gdańszczan
najuboŜszych, w postaci tak brakujących obecnie mieszkań socjalnych.
Dziękuję.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Ja poproszę Dyrektora MOPS-u, który szczegółowo odpowie na to
pytanie panu radnemu związane z wydatkami z pomocy społecznej. W
uchwale RMG napisano, dlaczego, z jakich tytułów są ograniczone
wydatki. JeŜeli chodzi o gospodarkę komunalną, moŜe pan radny
doprecyzować jeszcze raz czego dotyczy temat?
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
WGK nie wykorzystał w pełni przyznanych środków. Dlaczego wcześniej
nie wnioskował, te 400 tyś np. na przeznaczenie chociaŜby 4 mieszkań
socjalnych i dopiero w samym grudniu na koniec roku są dyspozycje, co
z tymi wolnymi środkami zrobić. W projekcie jest teŜ tak zwane
zaopiniowanie, dlaczego nie została wykorzystana ta kwota 900 tyś.,
natomiast o tym, Ŝe tych rodzin zastępczych będzie mniej wiadomo było
podejrzewam juŜ pół roku wcześniej. Dziękuję.
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JACEK WILCZEWSKI – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdańsku
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kwestia moŜliwości innego zagospodarowania tych środków, które
zostały zgłoszone do przesunięcia, jest uwarunkowane tak naprawdę
okolicznościami, które wiąŜą się z trybem pozyskiwania kandydatów do
prowadzenia rodzin zastępczych w szczególności rodzin, nie
spokrewnionych rodzin zawodowych, jak równieŜ wiąŜe się z realizacją
planów w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnionych
wychowanków. KaŜdego roku te kwoty muszą być zaplanowane wg
wskaźników przygotowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.
JednakowoŜ dopiero w ostatnim kwartale uzyskujemy pełną obiektywną
informacje o stanie realizacji tych zadań. Jeśli chodzi o drugi aspekt tutaj
pytania pana radnego, czyli dotyczący tworzenia mieszkań socjalnych, to
tutaj właściwy jest WGK, z którym współpracujemy, ale niezaleŜnie od
tego właśnie w ostatnim kwartale, w drugim półroczu takie mieszkania
zostały uruchomione, równieŜ zostały pozyskane dodatkowe środki z
PFRON, jak i z programów celowych, rządowych. Na miarę moŜliwości
taka formuła została uruchomiona. Dziękuję.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
To znaczy ja tu chciałabym podkreślić taki fakt, Ŝe w ostatnim kwartale
faktycznie pewnych rzeczy w budŜecie nie da się przewidzieć do końca
do 100% i kiedyś tak było, Ŝe wszystko wykonywaliśmy w 100%. I ja
uwaŜam, Ŝe dobrze, Ŝe są pewne oszczędności, poniewaŜ kaŜdy środek
powinien być celowo wydany. I jeŜeli w ostatnim momencie on jest
wolny, to trudno wydawać na rzecz, która jest niepotrzebna. I dobrze, Ŝe
są oszczędności. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Przypomnę druk nr
27. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 18
- 0
- 10

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR IV/11/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta
Gdańska na rok 2006.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Przewodniczący przepraszam tylko, Ŝe było teŜ skierowanie do
WGK pytanie i przed głosowaniem tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy.
Dlaczego te 400 tyś. nie było przeznaczone w innym celu?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przepraszam bardzo. Nastąpiło tutaj nieporozumienie. Mamy zawsze
zwyczaj, Ŝe jak ktoś uzupełnienia, to bardzo proszę na przyszłość juŜ
monitować. Ale dobrze. Bardzo proszę pan Skarbnik odpowie, czemu to
nie zostało skierowane, WGK miał to wyjaśnić, myślę, Ŝe pan Pietrzak to
wyjaśni.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Oczywiście mamy oszczędność na gospodarce komunalnej 437 tyś. Ja
przypomnę z czego ta oszczędność się składa. Z 3 kwot. 1 kwota 117
tyś. nierozstrzygnięty przetarg na rejestrację psów. 2 kwota –
zaoszczędzona, wydział zaplanował 100 tyś. na wydatki na temat
kosztów sądowych i wyroków, które miał płacić. Nie było takich wyroków
i potrzeby sfinansowania ich i ponadto kwota 220 tyś. koszt
zakwaterowania najemców lokali mieszkalnych na czas remontów, taka
potrzeba nie nastąpiła. W związku z tym oczywiście powstała
oszczędność 437 tyś. zł. Pytanie pana radnego brzmiało, dlaczego za te
pieniądze nie kupiono mieszkań socjalnych. Przypomnę, Ŝe w zakresie
mieszkań socjalnych prowadzi program, natomiast w tym konkretnym
przypadku, tej konkretnej osoby, pan mówił o przypadku konkretnej
osoby, pan Dyrektor Skuras w trybie posesją odpowie, dlaczego i kiedy
te dokumenty wpłynęła i dlaczego ta informacja, Ŝe jest taka potrzeba dla
tej konkretnej osoby pomocy socjalnej, łącznie z panem Dyrektorem
Mops-u. Dziękuję.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Tu jest prośba, Ŝeby te dokumenty, te nazwisko przekazać do
Dyrektora Skurasa. Ja mam prośbę na przyszłość do Państwa, Ŝeby w
razie czego interweniować, Ŝe nie udzielono odpowiedzi, będzie
sprawniej nam.

2)

Zmiany Uchwały Nr LII/1781/06 Rady Miasta Gdańska z dnia
29 czerwca 2006 roku., zmienionej Uchwałą Nr LIV/1885/06
Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2006 roku w
sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku
szkolnym 2006/2007” (druk nr 9)

KATARZYNA HALL – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
To jest cały pakiet uchwał stypendialnych, szczegóły przedstawi, ja
Państwu przy okazji przedstawię, bo nie wszyscy Państwo znają nowy
pan wicedyrektor WE, pan Jerzy Jasiński.
Pan JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
przedstawił projekt uchwały zgodnie z złączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna, KB opinia pozytywna, KE
równieŜ opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 28
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/12/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
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W sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1781/06 Rady Miasta Gdańska z
dnia 29 czerwca 2006 roku., zmienionej Uchwałą Nr LIV/1885/06
Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie
przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta
Gdańska w roku szkolnym 2006/2007”
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

3)

Zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w
ramach projektu „Stypendia dla studentów zameldowanych
w Gdańsku w roku akademickim 2006/2007” (druk nr 5)

Pan JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
przedstawił projekt uchwały zgodnie z złączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opiniowała pozytywnie, KB równieŜ pozytywnie.
Głos w dyskusji, proszę bardzo pan Przewodniczący Pankowski.
Radny – MARIUSZ PANKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Chciałbym zgłosić wątpliwość natury formalnej. Mianowicie w podstawie
prawnej procesowanej uchwały, projektodawca przywołał przepis o
samorządzie powiatowym. W uchwałach tego typu podejmowanych w
innych miastach na prawach powiatu, za podstawę prawną daje się
przepis ustawy o samorządzie gminnym. Chciałbym się zapytać z czego
to wynika.
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Proszę pana nie odpowiem dokładnie, ale jest to drugi rok, kiedy
wygraliśmy grant na tą formę stypendialną i uchwała została
przygotowana w takiej samej formie, jak w ubiegłym roku. Uchwała ta
podlega, znaczy całość wypłacenia stypendium podlega rozliczeniu na
mocy umowy, która jest zawarta. Nie studenci to są, bo jeŜeliby były
szkoły ponadgimnazjalne to sprawa byłaby prosta. Uchwała
ubiegłoroczna, transza jaką dysponowaliśmy została rozliczona i WUP,
który zawiera z Prezydentem umowy w tej kwestii, nie kwestionował
tego.
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Radny – MARIUSZ PANKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Moja uwaga nie dotyczyła meritum uchwały. Chodzi mi tylko o
wyjaśnienie czy właściwym, czy właściwą podstawą prawną podjęcia tej
uchwały jest przepis o samorządzie powiatowym, czy przepis o
samorządzie gminnym.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja poproszę mecenasa na salę celem wyjaśnienia tych niejasności.
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Proszę Państwa trudno mi jest odpowiedzieć tutaj z ręki, natomiast chcę
zwrócić uwagę na to, iŜ RMG procesuje zarówno jak Rada Gminy, jak i
teŜ Rada Miasta na Prawach Powiatu. TakŜe jeŜeli, gdybyście Państwo
pozwolili mi na kilkanaście minut czasu potrafiłbym odpowiedzieć z
całkowitą pewnością. Ta uchwała, jak zresztą zwróciliście uwagę nie jest
przeze mnie parafowana, w związku z czym nie jest moŜliwe abym znał
wszystkie przepisy prawa materialnego, które są podstawą podjęcia
powyŜszych uchwał. Natomiast uchwała ta, na co chciałbym zwrócić
uwagę ma, jest zaopiniowana przez radę prawnego, jest podpisana
przez osoby upowaŜnione w związku z czym uznaję, Ŝe powołanie
podstawy prawnej jest prawidłowe. Natomiast „z ręki” nie potrafię
odpowiedzieć Państwu na to pytanie. Natomiast, co do zasady RMG,
niejednokrotnie takie uchwały powoływaliśmy, proceduje na podstawie
uchwały o samorządzie powiatowym.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Zwracam się do pana Przewodniczącego
Pankowskiego.
Radny – MARIUSZ PANKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie mniej panie mecenasie, moŜe warto by było się przyjrzeć, bo mamy
kilka tego typu uchwał. Ale tutaj wystarczy wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Radny – KAZIEMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący ja chciałbym być przekonany, Ŝe głosujemy
uchwałę o dobrej podstawie prawnej w związku z tym chciałbym Ŝeby
ktoś się autorytatywnie na ten temat wypowiedział. Ewentualnie, jeśli nie
moŜe teraz, to moŜna przesunąć to w inny punkt porządku ewentualnie.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie za bardzo moŜemy zmienić porządek obrad. Bo zdaje się, Ŝe te
pozostałe są podobnie, podobną podstawę mają.
Radny – KAZIEMIERZ KORALEWSKI
Nie wiem. Odnośnie meritum sprawy wydaję się to słuszne. Ale w takiej
sytuacji na nie wiem jak się zachować. No jest to niezręczne bym
powiedział.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest przez prawnika podpisana, takŜe to nie jest uchwała. Proszę
zauwaŜyć, Ŝe nie ma podpisu mecenasa Rodakowskiego, ale pod
względem prawnym, jest opinia radcy prawnego. Uzgodniono projekt.
Myślę, Ŝe tu nie jest zupełnie bez.
Radny – JAROSŁAW GORECKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja mam taką prośbę o rozwagę. Bo wydaje mi się, Ŝe na tej zasadzie
moglibyśmy zakwestionować wszystkie uchwały, które są w dniu
dzisiejszym i nie moglibyśmy ich po prostu procedować. Jest takie
minimum zaufania. JeŜeli pod projektem uchwały podpisuje się prawnik,
to znaczy, Ŝe on odpowiada za podstawę prawną tej uchwały, to jest
jedną i za stronę merytoryczną. To znaczy, Ŝe nie jest ona sprzeczna z
prawem, to jest jedno. Druga sprawa oczywiście, te uchwały mogłyby
być gdyby była zła podstawa prawna czy teŜ niezgodność z prawem
zaskarŜone przez Wojewodę. I tak gorąca prośba tutaj do pana
przewodniczącego Koralewskiego o to Ŝeby później, później będzie
oczywiście istniała moŜliwość zaskarŜenia tej uchwały, bo nie
moglibyśmy dzisiaj procedować jakichkolwiek uchwał tutaj w trakcie
sesji. Ja doskonale rozumiem pana mecenasa Bodakowskiego, bo
prawo jest tak skomplikowane i tak ogromną przestrzeń obejmuje, Ŝe jest
niemoŜliwe, Ŝeby jeden prawnik, przy całym szacunku dla pana
mecenasa, mógł znać wszystkie ustawy, którymi się tutaj między innymi
posiłkujemy.
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Proszę Państwa jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz.
Znaczy popieram, zgadzam się w całej rozciągłości z tym, co tutaj
powiedział pan radny Gorecki. Ta uchwała została podpisana przez
osoby do tego upowaŜnione, co juŜ mówiłem, została parafowana przez
radcę prawnego, który wziął na siebie odpowiedzialność nie tylko za jej
treść, ale równieŜ za podstawę prawną. Przy czym, jak mówię, jeŜeli jest
20

to zadanie powiatowe, tego nie wiem, wiec powołanie podstawy prawnej
jest powołaniem podstawy prawnej prawidłowej. Ponad to chciałbym
jeszcze zwrócić uwagę Państwa radnych na fakt, nie wiem czy Państwo
radni dysponujecie kompletem uchwał, ja mam tutaj przed sobą uchwałę
RMG z dnia 28 września 2006 roku dotycząca regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów i ona jest równieŜ oparta na podstawie z
ustawą o samorządzie powiatowym, a wiec ryzyko błędu czy pomyłki jest
tutaj praktycznie równe zeru. TakŜe nie moją rolą jest wskazywać, czy
Państwo radni macie głosować na „tak” czy na „nie”, bo byłoby to
przekroczenie moich kompetencji, jednakŜe uznaję, Ŝe skoro uchwała ta
została wniesiona w prawidłowym trybie, skoro wypełnia wszystkie
wymogi formalne, macie państwo formalną moŜliwość procedowania i
głosowania. Tutaj jednocześnie, no teŜ nie sposób zarzucić
nieprawidłowości w rozumowaniu prezentowanym przez pana radnego
Goreckiego, który mówi, Ŝe uchwały te w normalnym trybie mogą być,
znaczy są weryfikowane przez organ nadzoru. Zresztą RMG teŜ
przysługuje takie prawo, prawo weryfikacji. Ale mówię ta uchwała weszła
we właściwym trybie. Dziękuję uprzejmie.
Radny – KAZIEMIERZ KORALEWSKI
Dziękuję panie mecenasie. W tej sytuacji przyjmuję
oświadczenie i spokojnie będę głosował za. Dziękuję bardzo.

pańskie

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Druk nr 5. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/13/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
wprowadzenia
Regulaminu
przyznawania
i
przekazywania
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stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
projektu „Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w
roku akademickim 2006/2007”
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

4)

W sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu
„Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w
roku
akademickim
2006/2007”,
realizowanego
w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
(druk nr 10)

Pan JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
przedstawił projekt uchwały zgodnie z złączonym uzasadnieniem.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opiniowała pozytywnie, KB równieŜ opiniowała
pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest
za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/14/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia
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prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu
„Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w roku
akademickim
2006/2007”,
realizowanego
w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne”
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

5)

Ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku w roku
szkolnym 2006/2007”, realizowanego w ramach Działania 2.2
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
–„Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
poprzez programy stypendialne” (druk nr 11)

Pan JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
przedstawił projekt uchwały zgodnie z złączonym uzasadnieniem.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opiniowała pozytywnie, KB równieŜ opiniowała
pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest
za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/15/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
23

W sprawie Ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Stypendia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku w roku szkolnym
2006/2007”, realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

6)

W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na
które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
(druk nr 8)

Pan - JACEK WILCZEWSKI – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdańsku przedstawił projekt uchwały zgodnie z
załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna, KB równieŜ opinia
pozytywna. Proszę bardzo pan radny Paweł Jaworski.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Przewodniczący.
Panie dyrektorze.
Wysoka Rado.
Mam pytanie, albo zanim zadam pytanie, chcę stwierdzić. Wszyscy
wiedzą wśród osób niepełnosprawnych jest młodzieŜ, dorośli
upośledzeni, którzy korzystają z warsztatów terapii zajęciowej. Jest to
organizacja, która wprowadza te osoby niepełnosprawne w
funkcjonowanie, w taki rzeczywisty świat jakim on jest. Mam pytanie,
dlaczego te warsztaty terapii zajęciowej zostały pominięte? Przy okazji
korzystając z obecności pana Dyrektora, czy w ostatnich latach były
jakieś dofinansowania czy nie, bo z tego co wiem, środki na ten cel są
bardzo okrojone, wystarczają, Ŝe tak powiem na utrzymanie kadry,
którzy i tak się poświęcają, na podstawowe, Ŝe tak powiem środki, na
pracownie. Natomiast nie stać tych uczestników na to, Ŝeby chociaŜ raz
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w roku czy dwa razy w roku, wyjechali na jakiś kurs integracyjny.
Dziękuję bardzo.
JACEK WILCZEWSKI – Dyrektor MOPS w Gdańsku
Środki na działalność warsztatów terapii zajęciowej są przekazywane
zgodnie z rozporządzeniem, więc w takiej wysokości na jaką po prostu
prawo pozwala. Od przyszłego roku zgodnie z ustawą o rehabilitacji
samorząd powiatowy równieŜ w tej kwocie będzie partycypował. Czyli w
ramach tych dodatkowych środków, które Państwowy Fundusz teraz w
ostatnim okresie przekazuje, nie ma moŜliwości przyznania dodatkowych
środków na ten cel. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie ma więcej pytań. Kto z Pań i
Panów jest za podjęciem druku nr 8?

za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/16/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań,
na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
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7)

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Gdańska (druk nr 13 + poprawka klubu PiS)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opiniowała pozytywnie, KPGiM pozytywnie. Ja
przypomnę tylko, Ŝe jest jeszcze poprawka do tego projektu, którą
będziemy głosować.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni Państwo.
No mieliśmy do czynienia z kompromitacją Skarbnika Miasta Gdańska,
który nie wie o tym, Ŝe ta poprawka nie niesie skutków 20 mln. jak on
obliczył. A skutki czasowego obniŜenia z tego tytułu dochodów byłyby w
kwocie 12 918 000. szanowni Państwo, to jest problem następujący, to
jest pewien problem spojrzenia na gospodarkę całościowego i pewien
sposób myślenia i wiarę w zasady, które powinny w tej dziedzinie
obowiązywać. Muszę powiedzieć, Ŝe to, co zaprezentował Skarbnik jest
naprawdę dziwaczne. No, bo czy Skarbnik tak duŜego miasta powinien
róŜnicować podmioty. Prawda chciał ubolewać tutaj nad tym, Ŝe
potencjalne zyski, w cudzysłowie, bo to nie jest dobre słowo, z obniŜenia
podatków
miałyby hipermarkety, a skutkiem tego byłoby
niewykorzystanie czy brak inwestycji czy remontach nie wiem czy szkół
czy słuŜby zdrowia, nie pamiętam co powiedział. To jest populizm. Ja
chcę teŜ powiedzieć, Ŝe nikt inny, jak właśnie te władze miasta
doprowadziły do sytuacji, Ŝe jeŜeli ktoś inwestował w takim zakresie i tak
swobodnie w tym mieście, jak hipermarkety, to właśnie one są winne, te
władze. Wiec teraz ubolewanie i traktowanie, Ŝe one byłyby
beneficjentem obniŜenia stawek podatku jest nie na miejscu.
Twierdzenie, Ŝe obniŜanie podatków jest populizmem, no cóŜ jak juŜ
powiedziałem na wstępie, ekonomiści liberalni i nie tylko wiedzą o tym i
dawno to zostało zdefiniowane. ObniŜanie podatków jest dobrą metodą
na prowadzenie, pobudzenie działalności gospodarczej. A ten instrument
jest dobrym instrumentem do prowadzenia polityki gospodarczej, której
w tym mieście nie ma. Bo przecieŜ, jeŜeli ktoś mówi, a przeczytałem w
Gazecie Wyborczej, Ŝe od lat ‘90 my tylko robimy to samo, co robiliśmy
w latach ‘90 i dodajemy te moŜliwe punkty dodatnie, które ustawa nam
dopuszcza, to przecieŜ to jest dowód na to, Ŝe tu nie ma Ŝadnej polityki
gospodarczej, ani myśli gospodarczej, przynajmniej w tym zakresie.
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Szanowni Państwo, nie będę dalej dyskutował z tą mało powaŜną
wypowiedzią. W związku z powyŜszym zaprezentuję projekt poprawek
przygotowany przez Klub PiS.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale wszyscy dostali panie radny.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Dostali. Zapoznali się. To dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Wszyscy dostali, ten projekt mają.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Proszę Państwa wzrost podatku od nieruchomości jest minimalny moim
zdaniem, zabezpiecza inflację. Natomiast zwróćmy uwagę na ten fakt, Ŝe
Rada w ubiegłej kadencji podjęła upowaŜnienie pana Prezydenta o
zwolnienie od podatku od nieruchomości firmy, które ewentualnie
rozpoczynają swoją działalność produkcyjną, jak równieŜ zatrudniają i
tworzą nowe stanowiska pracy. W świetle tego jednak mówi się i
dyskutuje o podatku katastralnym, który zdecydowanie będzie wyŜszy.
Natomiast tak naprawdę, kaŜdy z nas podatek od nieruchomości,
przynajmniej jeśli chodzi o osoby fizyczne, jeśli chodzi o nieruchomości
budownictwa mieszkaniowego, nie są to duŜe kwoty, jeśli chodzi o
działalność gospodarczą, teŜ nie są to aŜ tak duŜe kwoty. Dziękuję
bardzo.
Radny – SYLWESTER PRUŚ – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę Państwa ja myślę, Ŝe popełniamy błąd na samym początku
twierdząc, Ŝe my rozmawiamy dziś o podwyŜce podatków, bo takiego
projektu tutaj nie ma. My mówimy o waloryzacji stawek podatku, w
związku z tym, Ŝe niestety nadal, choć niska, jest inflacja w Polsce.
TakŜe my praktycznie utrzymujemy realne stawki podatku, bo nie są one
od wartości nieruchomości, jak Państwo wiecie, ale od powierzchni.
Gdyby tak się stało, Ŝe obecny Parlament wprowadzi od wartości
nieruchomości, wtedy będzie działał automat, to znaczy będziemy mówili
o promilu czy dwóch promilach wartości. Jeśli mógłbym prosić, to
najbardziej chyba dokuczliwy podatek w tym systemie podatków od
nieruchomości, to jest 2% od wartości budowli. To powstrzymuje rozwój
infrastruktury w firmach. I tutaj akurat PO niewiele moŜe zrobić, dlatego
Ŝe ten 2% podatek wynika z ustawy. Ja bym chciał bardzo prosić,
poniewaŜ pan poseł Kurski pokazał, Ŝe interesuje się sprawami
lokalnymi, będąc praktycznie na wszystkich Radach, Ŝeby taką
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inicjatywę w sprawie tego podatku podjąć. To jest niezwykle wysoki
podatek. Bo w przypadku kiedy przeliczymy podatek od mieszkań do
wartości to jest około 1 promila i to jest podatek do zaakceptowania w tej
wysokości, natomiast 2% podatek to jest poza naszym zasięgiem, poza
naszą decyzją. TakŜe nie mówmy o podwyŜce podatków w Gdańsku, bo
takich nie ma. Chciałem w związku z tym co powiedziałem o odrzucenie
poprawki w całości.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Muszę tutaj powiedzieć, Ŝe z Gdańska ma popłynąć jakiś wyraźny sygnał
w tej chwili dla całego kraju. W Gdańsku, o którym się mówi, Ŝe jest
matecznikiem PO mówimy, Ŝe jesteśmy władni zmniejszyć ten podatek.
No i się okazuje, Ŝe władza gdańska okazuje się tu piranią podatkową,
bo mówi, Ŝe nie moŜemy obniŜyć, bo nam na coś tam zabraknie. Wiec
powiela to pewne schematy, takie, które słyszymy juŜ od ’90 roku, od
czasu odkąd interesuję się tą sferą powtarzają się te same argumenty.
BudŜet potrzebuje to trzeba to po prostu, tą dziurę budŜetową zapełnić,
no i w związku z tym pojawiają się jakieś argumenty Ŝeby ten podatek
utrzymać w tej wysokości. Wiele jest tych podatków w mieście, na które
mamy wpływ, między innymi na ten podatek od nieruchomości, na jego
wysokość. To byłby taki gest, to byłby taki sygnał, Ŝe rzeczywiście PO
uwaŜa, Ŝe moŜna podatki w Polsce obniŜać. Bo być moŜe to zaleŜy od
punktu siedzenia. śe w tej chwili kiedy PO jest opozycji to mówi, Ŝe te
podatki trzeba obniŜać w Warszawie, ale gdyby siedziała w Warszawie,
to z kolei twierdziłaby, Ŝe nie moŜna obniŜać tych podatków, bo niestety
budŜet ma swoje potrzeby. Dziękuję bardzo.
Radny – MACIEJ KRUPA
Trudno nie zauwaŜyć demagogii w uzasadnieniu uchwały, czy poprawki
zgłoszonej przez klub PiS. Państwo doskonale sobie zdają z tego
sprawę, ze zarówno na poziom aktywności gospodarczej, na przychody
z tej działalności gospodarczej, jak i na działalność samorządów
lokalnych największy wpływ mają podatki PIT i CIT w związku z tym ja
mam taką prośbę do klubu PiS, o to Ŝeby podjął uchwałę skierowaną do
rządu Rzeczpospolitej Polskiej o to Ŝeby obniŜyć, zaproponować obniŜkę
zarówno podatku PIT i CIT, co wpłynie na zwiększenie aktywności
gospodarczej i ulŜy nam wszystkim podatnikom, ale jednocześnie
zwiększyć udział samorządów w tych podatkach.
Radny – PIOTR DZIK
Ja chciałem się tu odnieść do wypowiedzi pana kolegi Wiesława. Wiesiu
trzecią kadencję jesteś i tak hipermarkety przypisujesz prawej stronie,
jak do nas mówiłeś. A teŜ tutaj długo siedziałeś, to jest raz. Dwa,
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uwaŜam, ze największe dochody do budŜetu są teraz od małych i
średnich firm. I takie właśnie ja tutaj reprezentuję. I daję ci moje słowo,
Ŝe gdybyś popytał tak przedsiębiorców to tutaj przy tym podniesieniu
podatku na 10 m2 to jest dziennie 0,10 zł. Dla hipermarketów są to
bardzo duŜe kwoty i wpływy dla miasta. To jest pierwsza sprawa. A jeśli
chciałbyś to mogę Ci wymienić 10-20 punktów, w których gnębi się małe
i średnie przedsiębiorstwa. Bo nawet nie wiem czy pan Kazimierz
Koralewski prowadzi teŜ działalność gospodarczą i zatrudnia
pracowników. I taki dam przykład, Ŝe pracownik przynosi sobie radio do
pracy, swoje prywatne, przychodzi kontrola i pan Kaziu Koralewski musi
płacić karę albo tantiemy dla firmy. I to jest gnębiące małe i średnie
przedsiębiorstwa. Bo tych firm, które są, do Warszawy pisaliśmy
odwołanie o to i czekamy na odpowiedz od pana Premiera, od Marszałka
Senatu. Bo to jest właśnie gnębienie małych i średnich przedsiębiorstw. I
tak samo jak kolega mówił, przedmówca, CIT i PIT i to jest podstawa. A
nie te 10 groszy czy 2 złote, które my odłoŜymy, bo to jest koszt
działalności gospodarczej. Dziękuję.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Jako radny nowej kadencji, nie zrzeszony politycznie, bezpartyjny, mam
taki apel do kolegów, przepraszam do koleŜanek i kolegów z PiS, do
koleŜanek i kolegów z PO, Ŝebyśmy przestali uprawiać politykę, to czego
nie moŜemy zrobić, a Ŝebyśmy stali się samorządowcami. My nie mamy
wpływu na to co dzieje się w Warszawie, co robi rząd, mamy wpływ na to
co dzieje się w Gdańsku i skupmy się na tym. Odnosząc się do słów
pana Wiceprzewodniczącego. Panie Wiceprzewodniczący, no nie moŜna
powiedzieć, Ŝe nie ma wzrostu podatków. JeŜeli weźmiemy załącznik nr
1 do uzasadnienia i ostatnia kolumna, wskaźnik wzrostu dostawy do roku
2006 w % i czytamy 1,5 - 1,2 - 4,6. Czy to nie jest wzrost przepraszam?
To juŜ jest chyba matematyka na poziomie podstawówki. Natomiast
odnosząc się jeszcze do dyskusji, które były na polityce gospodarczej do
polityki prowadzonej przez hipermarkety i inne zakłady. Chciałbym
zwrócić uwagę, ze duŜe przedsiębiorstwa, w tym takŜe hipermarkety.
Kwota podatku jest znaczna i to nie jest prawda, Ŝe to są promile,
minimalna kwota. Wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, Ŝe największym
kosztem pracodawców to są wynagrodzenia. Odnosząc się do podatku
nieruchomości, kwota tego podatku do wynagrodzeń kształtuje się od 5
do 15%, więc to jest znaczna kwota dla przedsiębiorców. Więc tutaj
koleŜanki i koledzy moŜemy pomóc, zrobić gest i te podatki obniŜyć.
Dziękuję.
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Radny – ZDZISŁAW KOŚCIELAK
Jako członek klubu PiS, zarazem jednak członek UPR, ze zdziwieniem
wysłuchałem wypowiedzi zarówno pani Marii Małkowskiej, jak i jeszcze z
większym zdziwieniem pana radnego Sylwestra Prusia, jakoby tu nie
było mowy w tej chwili o podwyŜce podatku. Jest to podwyŜka podatków,
a wiemy wszyscy, zwłaszcza my, Ŝe obniŜenie podatków, a juŜ
przynajmniej nie podwyŜszanie poprawi sytuację gospodarczą. Pan
Skarbnik powiedział, Ŝe nie jest politykiem, jest księgowym. Właśnie i to
wyliczenie jest typowym tutaj wyliczeniem księgowego. No i ja to
rozumiem, bo muszą się cyfry zgadzać. JeŜeli obniŜamy 10%, to tam o
10% wpływy na papierze maleją. Ale jednak fakty pokazują, Ŝe w
przypadku obniŜenia podatku, juŜ ekonomiści stwierdzili, wykazali, Ŝe
istnieje tzw. krzywa Lafera, Ŝe obniŜenie podatków powoduje wzrost
wpływów i wielokrotnie były tego dowody. I nic się naprawdę nie stanie,
jeŜeli w tej chwili zredukujemy wydatki, bo wszyscy o tym mówimy, Ŝe
trzeba zredukować wydatki, a nić nie stoi na przeszkodzie, wielokrotnie
budŜet jest korygowany w ciągu roku, jeŜeli pojawi się wzrost wpływów,
aby znowu te wydatki potem przywrócić. Dziękuję.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Znaczy ja tylko w sprostowaniu do radnego Piotra Dzika, który
zasugerował, Ŝe ja brałem udział w podejmowaniu decyzji powoływania
hipermarketów w naszym Gdańsku. Więc panie radny, nie brałem
udziału. Było jedno głosowanie, w którym głosowałem przeciwko, gdy
była próba hipermarketu w Oliwie, zrobienia wbrew dyscyplinie partyjnej,
która mnie wtedy obowiązywała. Dziękuję bardzo.
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Mówimy o duŜych milionach i tak zejdziemy do liczb 21 i 13, takŜe
niewielkich tych liczb. Ja słuchamy wyraźnie tutaj słów pana Skarbnika,
który rozumiem z miłości do edukacji, powiedział o tych 21 mln. na
remonty i powiem szczerze, Ŝe będę się bardzo cieszył, Ŝeby te same
słowa padły za miesiąc czasu, kiedy siądziemy faktycznie do tego
budŜetu i będziemy te pieniądze zbierać na edukację, a nie potem
okrajać, Ŝe tak powiem, z tejŜe edukacji. Bo chciejstwo jest na 250 mln.
zł. chciałem tak dyskretnie tutaj zaznaczyć i te 21 mln. nie wyratuje tutaj
naszej gdańskiej oświaty. A tak na marginesie to jest apel, Ŝeby wziąć to
sobie do serca. Dziękuję
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Radny – SYLWESTER PRUŚ – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę Państwa ja nie zaprzeczam, Ŝe jest to podwyŜka w wartościach
nominalnych. Ja tylko twierdzę, Ŝe w wartościach realnych nie jest to
podwyŜka. Nie mamy do czynienia z podwyŜką w wartościach realnych,
bo nie wiem czy Państwo wiecie, w przedstawionym budŜecie przez PiS,
budŜecie Państwa, prognozowana inflacja wynosi 1,9% na przyszły rok.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Oczywiście, do pana
przewodniczącego Koralewskiego, oczywiście stawia pan zarzut, Ŝe
wszystko zaleŜy od miejsca siedzenia, wiec ja mogę to samo odwrócić.
Nie ma Ŝadnej inicjatywy, Irlandia w tej chwili obniŜyła podatek CIT do
12,5%, Bułgaria niedawno do 10%, dlaczego w Polsce to się nie dzieje.
A tutaj tak naprawdę, nie oszukujmy się jest to nieodczuwalna,
oczywiście ja rozumiem intencje Państwa, które pojawiły się w
uzasadnieniu, ale w sensie gospodarczym jest to zmiana kompletnie
nieodczuwalna i nie myślmy sobie, Ŝe przez nagły wzrost gospodarczy z
tytułu tej obniŜki, my zwiększymy swoje dochody, nie Ŝartujmy sobie,
bądźmy powaŜni.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, nie mogę zostawić obojętnie tego, co pan radny
Kamiński powiedział. Panie radny Kamiński ja wzywam pana do
powiedzenia, w którym momencie ja powiedziałem nieprawdę. Dziękuję
bardzo.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
No w tym, Ŝe pan oszacował, Ŝe dochody z tego tytułu spadły o 20 mln.,
a spadną o 12,9 mln.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
To znaczy, wnoszę formalnie o odrzucenie tej poprawki, chociaŜby
dlatego, Ŝe ta poprawka nie zawiera Ŝadnych wyliczeń i w sposób
nieprawidłowy i nieprecyzyjny, została przygotowana tak, Ŝe nie powinna
być w ogóle procedowana. Proszę. Autopoprawka zgłoszona przez
Państwa, czy poprawka do uchwały budŜetowej powinna zawierać skutki
finansowe jakie budŜet miasta z tego tytułu poniesie. Natomiast
zapoznałem się przed chwilą z tą autopoprawką i stwierdzam, Ŝe nie ma
ona takich wyliczeń. A z materiałów i dostępnych źródeł, które
otrzymałem wynikało, Ŝe zamierzacie Państwo obniŜyć o 10%. Jest
prosty rachunek, księgowy liczy z 200 mln. 10% to jest 20 mln. Dziękuję.
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Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja proponuję przeczytać jednak tą poprawkę, ona jasno wskazuje źródła
pokrycia czasowego niedoboru, z tego tytułu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Będziemy przy głosowaniu czytać kaŜdy punkt, bo rozumiem, Ŝe tak przy
głosowaniu będziemy procedować, kaŜdy punkt z osobna.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Zwracam się do pana Skarbnika. Proszę mi powiedzieć, podstawę
prawną, na jakiej pan wnioskuje o oddalenie, bo nie przypominam sobie,
Ŝeby panu przysługiwało prawo wnioskowania o oddalenie. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze wrócę. Czy to jest wniosek formalny o
odrzucenie w całości? Dziękuję.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Wnoszę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i podjęcie uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów Radnych jest za zamknięciem listy mówców?

za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 6
- 3

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Nie było zgłoszeń Ŝadnych. A juŜ teraz mamy sprawę jasną. Ja wrócę
jeszcze do projektu uchwały, do zgłoszonych poprawek przez Klub PiS
do druku nr 13. Ja tylko przeczytam, Ŝeby formalnie to się stało, ale jest
wniosek o odrzucenie tego formalnie w całości. W załączniku nr 1 do
uzasadnienia propozycja wzrostu stawek podatku od nieruchomości na
2007 rok, w punkcie 1 – grunty związane z działalnością gospodarczą –
proponowana stawka podatku przyjęta przez Prezydenta 0,69 zmienia
się na 0,61.
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Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Formalne pytanie tylko panie Przewodniczący jeśli chodzi o tryb
głosowania. Chciałbym zanim zaczniemy głosować, Ŝeby pan
Przewodniczący wyjaśnił, co głosujemy, poniewaŜ padły tutaj takie
sformułowania, mnóstwo takich wniosków, wniosków i wniosków. W
związku z tym chciałbym, Ŝeby pan Przewodniczący wyraźnie
poinstruował, co, w jakiej kolejności będziemy głosować. Zanim
przystąpimy do głosowania. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa wyjaśniliśmy z mecenasem, ten wniosek będzie
głosowany, kolejno cała poprawka, wszystkie poprawki do uchwały będą
głosowane.
Radny – MACIEJ LISICKI
Ja mam tylko uwagę, Ŝe to jest poprawka do druku nr 13, Ŝe tu nie ma
jakiś poszczególnych punktów, podpunktów, ona jest całościowa,
poniewaŜ wskazuje jak mają być poszczególne stawki obniŜane i jakie
jest źródło pokrycia, więc nie moŜna głosować poszczególnych stawek
oddzielnie. Głosujemy poprawkę do druku nr 13, i albo akceptujemy ją w
całości, albo odrzucamy. Dziękuję bardzo.
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Tak jest panie radny. Natomiast, jeŜeli mamy trzymać się naszego
statutu i regulaminu, to w § 13 mówi się, § 13 ust. 1 pkt 2, głosowanie
poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej
kolejności głosuje się poprawki, w których przyjęcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach. Czyli jednak tutaj, co do zasady, to
rzeczywiście tak poprawka. Natomiast § 13 stosowany analogicznie do
tej sytuacji, no zobowiązuje nas do głosowania do poszczególnych
punktów. Tak niestety zostało to napisane, aczkolwiek nie wprost.
Radny – JAROSŁAW GORECKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja prosiłbym o przegłosowania wniosku najdalej idącego odnośnie tej
poprawki, czyli wniosku pana Sylwestra Prusia o odrzucenie poprawki w
całości. Jako pierwsze głosowanie. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale tu są teŜ zastrzeŜenia czy to jest wniosek formalny. Bardzo proszę
pan mecenas.
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ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Ale zwracam uwagę, Ŝe w tymŜe samym §13 ust 1 pkt 1 mamy
rozpisany porządek głosowania. Brzmi on w sposób następujący:
porządek głosowania jest następujący: głosowanie wniosku, odrzucenie
projektu w całości, jeŜeli wniosek taki został postawiony. Natomiast § 13
łączy się z paragrafami poprzedzającymi, chociaŜby z §12 gdzie projekt
odnosi się do projektu uchwały, czyli wniosek formalny mógłby być o
odrzucenie projektu uchwały w całości, taki wniosek nie został
postawiony. W tej chwili głosujemy poprawki, takŜe nasz statut nie
przewiduje pojęcia odrzucenie poprawki, jedynie przegłosowanie jej na
‘tak” lub „nie”.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Wyjaśniliśmy wszystko. Nie ma głosów w dyskusji. Ja
rozumiem, Ŝe głosujemy kaŜdy punkt po kolei.
W załączniku nr 1 do uzasadnienia – propozycja wzrostu stawek podatku
od nieruchomości na rok 2007 w punkcie 1 – grunty związane z
działalnością gospodarczą – proponowana stawka podatku przyjęta
przez Prezydenta 0,69 zmienia się na 0,61.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki?
za
przeciw
wstrzymało się

- 13
- 21
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a

W punkcie 6 – budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej proponowana stawka podatku przyjęta przez
Prezydenta 18,60 zmienia się na 16,59.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki?
za
przeciw
wstrzymało się

- 13
- 21
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a
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W punkcie 7 – budynki lub ich części zajęte a prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych –
proponowana stawka podatku przyjęta przez Prezydenta 3,58 zmienia
się na 3,20.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki?
za
przeciw
wstrzymało się

- 13
- 21
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a

W punkcie 8 – pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego – proponowana stawka podatku
przyjęta przez Prezydenta 3,24 zmienia się na 2,86.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki?
za
przeciw
wstrzymało się

- 13
- 21
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu n i e p r z y j ę ł a

Teraz proszę Państwa przegłosujemy cały druk nr 13. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za przyjęciem druku nr 13?
za
przeciw
wstrzymało się

- 22
- 0
- 11

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR IV/17/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

8)

Określenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdańsku,
terminu płatności i sposobu jej poboru (druk nr 14)

WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Chciałem zgłosić autopoprawkę do tego druku polegającym na tym,
Ŝeśmy stwierdzili, Ŝe przez błąd redakcyjny, Ŝe przez błędny druk w §3
mamy 2 razy punkt 5, mówiący o tym samym, na str. 1 w §3 jest pkt 5 i
na str. 2 ten sam pkt powtórzony. Zgłaszam autopoprawkę korygującą
zapisy związane z tą uchwałą i składam do protokółu.
Część merytoryczną projektu uchwały pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK –
Skarbnik Miasta Gdańska przedstawił zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opiniowała pozytywnie, KPGiM pozytywnie, KSiŁP
pozytywnie. Proszę Państwa Klub PiS poprosił o 15 min. Przerwy. TakŜe
spotykamy się 16,05.

Po przerwie

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jesteśmy w punkcie 8. Uzupełni tylko pan Skarbnik jeszcze.
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WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt rzeczywiście, w §2 oprócz tej
poprawki, którą składałem wcześniej, chcieliśmy jeszcze dopisać, bo
rzeczywiście zostało to nie doprecyzowane, mianowicie w §2 zwalniamy,
znaczy pobieramy 50% stawki opłaty miejscowej od emerytów, rencistów
oraz dzieci i młodzieŜy szkolnej. Tutaj na słuszną uwagę radnych, którzy
zwrócili uwagę, Ŝe nie dotyczy to studentów. Nie objęliśmy studentów, a
jest bardzo duŜa grupa studentów, szczególnie w hotelach itd., którzy
przyjeŜdŜają, dlatego dopisujemy następujący akapit. Mianowicie po
słowach: dzieci i młodzieŜy szkolnej i młodzieŜy akademickiej. Dziękuję
bardzo.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Przewodniczący mam wątpliwość formalną. Czy to, co w tej chwili
pan Skarbnik zaproponował to nie wymaga, Ŝe tak powiem wniesienia w
formie poprawki? Bo dostaliśmy, Ŝe tak powiem projekt i wprowadzanie
jakiś zmian to wg mnie jest poprawka. Na jakiej podstawie takie zmiany
moŜemy takie zmiany wnosić teraz do projektu?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, juŜ wyjaśniam. To jest: wnioskodawca ma prawo do wnoszenia
autopoprawek, wnioskodawcą jest w tej chwili Prezydent, w imieniu
Prezydenta mówi pan Skarbnik i ma prawo taką autopoprawkę nanieść.
Tym bardziej, Ŝe to było na Komisji, przynajmniej na KSiŁP taka
poprawka była zgłaszana.
Radny – MACIEJ LISICKI
Dwie uwagi. Najpierw uwaga do kolegi Jaworskiego. Ja mam prośbę,
Ŝeby jednak kolega dokładnie przeczytał przepisy, no i za kaŜdym razem
się juŜ nie dopytywał na jakiej podstawie kto tutaj jak postępuje, bo nie
wypada po prostu tak do końca. Wystarczy przeczytać dokładnie
regulamin i byłoby wiadomo, Ŝe wnioskodawca ma w dowolnej chwili
prawo zmiany swojej uchwały, bądź moŜe nawet ją wycofać w ostatniej
chwili przed głosowaniem. Albo ewentualnie podpytać kolegów
starszych, siedzi kolega Koralewski, na pewno pomoŜe, to znacznie nam
ułatwi sprawę. I moja prośba do pana Skarbnika, Ŝeby ta poprawka
brzmiała jednak inaczej. Mianowicie, Ŝeby było tak: młodzieŜy szkolnej
(w tym akademickiej). Dlatego, Ŝe myśmy z panią Dyrektor Blacharską
rozmawiali na przerwie, Ŝe tak naprawdę dzisiaj studenci są objęci tą
zniŜką, tylko nie wynika to tak wprost. Definicja młodzieŜy szkolnej jest
potocznie dla nas, przynajmniej rozumiemy jako młodzieŜ ze szkół
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podstawowych, gimnazjalnych itd. Natomiast wg prawników ta definicja
obejmuje równieŜ studentów, więc tutaj jest tylko doprecyzowanie a nie
Ŝadna, a nie dopisanie kolejnej grupy. Więc moja propozycja jest taka,
Ŝeby to było młodzieŜy szkolnej (w tym akademickiej), Ŝeby nikt nie miał
wątpliwości, na uczelni na przykład, Ŝe ta młodzieŜ nie podlega tej
zniŜce.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Przyjmujemy poprawkę pana radnego. Rzeczywiście doprecyzowanie
będzie konkretniejsze. Tak przyjmujemy i przyjmujemy jako
autopoprawkę.
Radny – MARIUSZ PANKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Zastanawiam się czy bardziej precyzyjnym terminem zamiast „młodzieŜy
akademickiej” nie byłby „studentów”, który w sposób jednoznaczny
definiowałby grupę uprzywilejowaną w §2, jakby nie róŜnicując ich ze
względu na wiek.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przewodniczący proponuje Ŝeby było to studentów.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak, myśmy rozwaŜali to, no z całym szacunkiem, ale wtedy musimy
wiedzieć, Ŝe grupa objęta osób eksternistycznie, wieczorowo się
uczących studentów i wtedy byśmy objęli tą zniŜką równieŜ osoby
dorosłe. Nam chodzi o młodzieŜ, szczególnie o młodzieŜ.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak, Ŝeby to nie byli dorośli.
Radny – MARIUSZ PANKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
W związku z tym chciałbym się zapytać, do którego roku Ŝycia
przedstawiciel młodzieŜy akademickiej mógłby korzystać z opisanej w §2
zniŜki.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
To wynika z ustaw, z tego, co pamiętam 24 rok Ŝycia.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zostaje młodzieŜy akademickiej. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Nie ma. Proszę Państwa, kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem
druku?

38

za
przeciw
wstrzymało się

- 22
- 0
- 10

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/18/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie określenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdańsku,
terminu płatności i sposobu jej poboru
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

9)

Określenia
wzorów
formularzy
dla
podatku
nieruchomości, rolnego i leśnego (druk nr 15)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik
przedstawił zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Miasta

od

Gdańska

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna, KB opinia pozytywna. Nie
ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem
druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 28
- 0
- 4

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR IV/19/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku
nieruchomości, rolnego i leśnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

10)

od

Poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pienięŜnego
od podatników łącznego zobowiązania pienięŜnego oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(druk nr 16)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik
przedstawił zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Miasta

Gdańska

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM 3 głosy za, 3 głosy przeciw, KB opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest
za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 18
- 1
- 11

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/20/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie Poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania
pienięŜnego od podatników łącznego zobowiązania pienięŜnego
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
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określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

11)

Określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i
wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta
Gdańska (druk nr 17)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik
przedstawił zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Miasta

Gdańska

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM 3 głosy za, 3 głosy przeciw, KB opinia
pozytywna, KSiŁP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 19
- 3
- 9

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/21/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie Określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta
Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
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12)

Określenia wysokości stawek
transportowych (druk nr 18)

podatku

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik
przedstawił zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

od

środków

Miasta

Gdańska

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM 3 głosy za, 3 głosy przeciw, KB opinia
pozytywna, KSiŁP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 18
- 3
- 10

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/22/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie Określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

17)

UpowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do Prezydenta Miasta Gdańska (druk nr 22)

Pan radny
JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego przedstawił projekt uchwały zgodnie z
załączonym uzasadnieniem.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiŁP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/23/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie UpowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
Prezydenta Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

15)

Ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska
(druk nr 21)

Pan radny
JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego przedstawił projekt uchwały zgodnie z
załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiŁP opinia pozytywna, KB opinia pozytywna.
Radny – PAWEŁ JAWORSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Proszę tutaj kolegę Jarosława Goreckiego o przypomnienie tylko §2,
skąd się bierze ten dodatek specjalny w wysokości 3 493 zł. Dziękuję.
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DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Proszę Państwa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
dodatek specjalny moŜe być przyznawany do 50% pensji zasadniczej
plus dodatku funkcyjnego. Mało tego, pensję Prezydenta ogranicza
równieŜ siedmiokrotność stawki bazowej i w tym przypadku Prezydent
nie dostaje całych 50% tego dodatku specjalnego, tylko 46, 02 %, to jest
3 493 zł.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma dalszych głosów
w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 20
- 0
- 12

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/24/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

16)

Ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w 2006
roku dla Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. „Opatrzności
BoŜej” oraz wyraŜenia woli udzielenia poŜyczki
( druk nr 28)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik
przedstawił zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Miasta

Gdańska
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opinia pozytywna, KKiS opinia pozytywna. Nie ma
głosów w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem druku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR IV/25/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 4 grudnia 2006 roku
W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poŜyczki udzielonej w 2006
roku dla Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. „Opatrzności BoŜej”
oraz wyraŜenia woli udzielenia poŜyczki
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu

PUNKT 7
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Nie było wniosków ani oświadczeń
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PUNKT 8
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa na tym wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji.
Dziękuję bardzo, była to IV sesja RMG.

Obrady skończono o godzinie 16.30

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu z taśmy magnetofonowej
Inspektor BRMG

Karolina Hetmańczyk
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Załącznik
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