PROTOKÓŁ NR XXIII/2012
z XXIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 23 lutego 2012 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji udział wzięło 34 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1

SPRAWY REGULAMINOWE
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji wszystkich przybyłych
radnych, panie radne, panów radnych Miasta Gdańska, Prezydenta,
Wiceprezydentów, panią Sekretarz, panią Skarbnik, wszystkich
dyrektorów, witam media. Witam teŜ serdecznie, bo są z nami i będą
zabierali głos w komunikatach pan Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego zarazem Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
pan Ryszard Weisbrodt, pan Dyrektor Centrum Szkolenia Sylwester
Małecki członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Serdecznie wszystkich Państwa witamy na dzisiejszej sesji. Zanim
zaczniemy obrady sesji, pozwólcie państwo, ze równieŜ złoŜę gratulacje
poniewaŜ miedzy sesjami wydarzyło się bardzo wiele dobrego, urodziła
się córka panu radnemu Skwierawskiemu Marcinowi, gratulujemy. Nie
widzę Beaty Wierzby bo teŜ urodziła się córeczka i teŜ szczęśliwie. I jest
dziś okazja, bo dzisiaj mamy solenizanta urodzinowego przewodniczący
Klubu pan Maciej Krupa ma urodziny dzisiaj. Od razu chce zabrać głos,
bardzo proszę.
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Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuję serdecznie i zapraszam państwa na ciasto po sesji do sali 208.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy bardzo za zaproszenie na ciasto. Szanowni państwo, to jest
XXIII sesja Rady Miasta Gdańska, dzisiaj nie przewidujemy przerwy.
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
nadania ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk w Gdańsku kategorii drogi gminnej
(druk 489);
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wysokości
stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych kościołom
i związkom wyznaniowym (druk 490);
Wpłynął wniosek Komisji Samorzadu i Ładu Publicznego o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
w uzupełniających wyborach ławników na kadencję 2012-2015 (druk 491);
Był Konwent Seniorów i będziemy głosować projekt druku w sprawie
powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Miast Polskich (druk 492).
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle StrzyŜa rejon
placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 470) – pkt 4;
ppkt 4;
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle StrzyŜa część
północna w mieście Gdańsku (druk 477) – pkt 4; ppkt 5;
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki rejon ulicy tzw. Nowej
Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku (druk 471);
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Wpłynęły autopoprawki do druków:
- druk 469 - pkt 4 ppkt 17;
- druk 450 – pkt 4 ppkt 19;
Jeszcze wiem, ze są 2 autopoprawki, które zgłosi pani Skarbnik w trakcie
omawiania, państwo dostali to na swoje komputery.
Będziemy glosować szanowni państwo.
Druk 489 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Pokoleń Lechii
Gdańsk w Gdańsku kategorii drogi gminnej. Kto z pań i panów radnych jest
za włączeniem druku pod dzisiejsze obrady?

Za
przeciw
wstrzymało się

- 29
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
To będzie w pkt 12 A.

Druk 490 w sprawie wysokości stawki procentowej i
udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących
Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych kościołom i
wyznaniowym. Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem
dzisiejsze obrady?

Za
przeciw
wstrzymało się

warunków
własność
związkom
druku pod

- 30
- 0
- 1

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

To będzie w pkt 16 A.
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Druk 491 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych w uzupełniających
wyborach ławników na kadencję 2012-2015. Kto z pań i panów radnych
jest za włączeniem druku pod dzisiejsze obrady?
Za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
To będzie w pkt 25.

Druk 492 w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Kto z pań i panów
radnych jest za włączeniem druku pod dzisiejsze obrady?

Za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
To będzie w pkt 26.

Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska;
„Informacja na temat stanu przygotowań Miasta do mistrzostw Euro 2012”
przedstawi p. Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska (ok. 10 min.);
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–

„Przedstawienie wniosków z ogólnopolskiej konferencji: „Odpowiedzialni za miasto dlaczego miasta powinny rozwijać się do wewnątrz”– przedstawi p. Mariusz Czepczyński Doradca Prezydenta (czas ok10 min.);

3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 486) + autopoprawka;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2012 rok
(druk 487);
3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 481);
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
osiedle StrzyŜa rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 470);
- ZDJĘTY
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
osiedle StrzyŜa część północna w mieście Gdańsku (druk 477); - ZDJĘTY
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki
rejon ulicy tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku (druk 471); ZDJĘTY
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi
Mieszkaniowe w rejonie ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku (druk 478);
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica
- osiedle, część północna w mieście Gdańsku (druk 479);
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii realizacji systemu tras rowerowych
(SR STeR) w mieście Gdańsku (druk 480);
10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Cypriana Kamila Norwida)(druk 474);
11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Mirona Białoszewskiego)(druk 475);
12) w sprawie nadania nazwy ulicy (Miłocińska)(druk 476);
12 A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie nadania ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk w Gdańsku kategorii drogi gminnej
(druk 489);
13) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 467);
14) w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016 na Instytut Kultury Miejskiej oraz
zmiany statutu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały (druk 468);
15) w sprawie: wyraŜenia woli objęcia udziałów o podwyŜszonym kapitale zakładowym
spółki działającej pod firmą Zakład Utylizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk
472);
16) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta Gdańska pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie kontynuacji
zadania - "Badania archeologiczno-konserwatorskie wybranych elementów południowej
części średniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku" (druk 473);
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16 A) w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikat od ceny
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych
kościołom i związkom wyznaniowym (druk 490);
17) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez
Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku
(druk 469);
18) uchylająca uchwałę w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu
działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska (druk 466);
19) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” (druk 450);
20) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą
w Gdańsku przy ulicy Lutniowej 30 (druk 482);
21) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka
Nr 4 z siedzibą w Gdańsku, ul. SkarŜyńskiego 6B/4 (druk 483);
22) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo
-wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdańsku przy
ul. Rumla 4 D/41 (druk 484);
23) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka
Nr 1 w Gdańsku, ul. świrki i Wigury 1a/2 (druk 485);
24) zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego nr 1 im. Kazimierza
Lisieckiego w Gdańsku (druk 488);
25) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych w uzupełniających wyborach ławników na kadencję 2012-2015
(druk 491);
26) w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Miast Polskich (druk 492);
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7.Zakończenie obrad.

PUNKT 2

KOMUNIKATY

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Oczytał komunikaty.
Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Pozwólcie państwo, ze teraz jeszcze w komunikatach udzielę głosu panu
Ryszardowi Weisbrodowi Prezesowi Polskiego Związku Tenisa
Stołowego i Dyrektorowi Centrum Szkolenia oraz Członkowi Zarządu
PZTS panu Sylwestrowi Małeckiemu.
RYSZARD WEISBROD- Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka rado. Bardzo
serdecznie dziękuję za umoŜliwienie wygłoszenia tego co chciałbym tutaj
powiedzieć. W październiku ubiegłego roku z sukcesem zakończyliśmy
organizacje w Gdańsku na terenie Gdańska i Sopotu Mistrzostw Europy
w Tenisie Stołowym. Nie byłoby moŜliwości dobrej oceny organizacyjnej
bez pomocy szeregu osób. Wysokiej rady, która wspomogła finansowo,
osobiście pana Prezydenta, pana Wiceprezydenta Lisickiego, Biura pana
Prezydenta ds. Sportu i ds. Promocji panią Dyrektor Zbierska i za to
serdecznie w imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego całej
społeczności chciałbym podziękować. Dodam jeszcze, ze mistrzostwa
trwały 9 dni, obejrzało je ponad 3 tys. dzieci szkolnych, młodzieŜy
szkolnej z Gdańska. Zakończyły się sukcesem, władze podziękowały za
dobra organizacje tych mistrzostw. Pozwólcie państwo, ze tutaj w waszej
obecności dziękując, chciałbym wręczyć dyplom uznania, pamiątkową
replikę medali z medal 80-lecia PZTS panu Przewodniczącemu i panu
Prezydentowi. I dodam na koniec chcielibyśmy tutaj równie wręczyć
naszą taką ksiąŜkę, a tytuł „gramy dalej” oznacza, ze na mistrzostwach
nie splajtowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Na pewno proszę państwa będzie wystawiony tutaj w naszej gablocie
Rady Miasta, takŜe będzie moŜna oglądać. Proszę państwa pan
Dyrektor Centrum Szkolenia i członek Zarządu PZTS Sylwester Małecki.
SYLWESTER MAŁECKI - Dyr. Centrum Szkolenia PZTS
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo. Ja
chciałbym dołączając się do podziękowań za organizacje Mistrzostw
Europy, chciałbym państwa serdecznie zaprosić, o ile oczywiście czas
wam pozwoli, i ustalimy termin, na spotkanie, na którym będziecie mogli
zagrać z najlepszymi polskimi tenisistami stołowymi w naszym Centrum
Szkoleniowym w Gdańsku przy ul. Meissnera. Dziękuję państwu bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy bardzo i Ŝyczymy Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego
wielu sukcesów dla polskiego sportu, Ŝebyście panowie jak najdłuŜej
działali. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
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Przechodzimy w tej chwili do dalszych punktów programu. Czy są jakieś
komunikaty komisji Rady Miasta Gdańska? Nie widzę. Ja w miedzy
czasie, przybyła pani Beata Wierzba, gratulujemy jej, bo juŜ
gratulowałem córeczki, wszystkiego najlepszego, Ŝeby wszystko
szczęśliwie wychowywało się dzieciątko.
Proszę państwa w tej chwili przechodzimy do komunikatów Prezydenta
Miasta Gdańska. Pan Prezydent Andrzej Bojanowski, bardzo proszę.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, wysoka rado. Zgodnie z Ŝyczeniem państwa
przedstawiamy sprawozdanie ze stanu przygotowań Gdańska jako
miasta gospodarza do Euro 2012.
Sprawozdanie w formie
do niniejszego protokołu.

prezentacji

stanowi

załącznik

nr

3

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy bardzo panie Prezydencie. Od razu pytanie chyba ma pan
przewodniczący Maciej Krupa. Proszę bardzo.
Radny MACIEJ KRUPA
Panie Prezydencie, miesiąc temu wspominał pan o pętli autobusowej na
ulicy Kilińskiego, nie Kilińskiego, przepraszam Kochanowskiego
i prosiliśmy o dodatkowe informacje na ten temat.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sytuacja jest dynamiczna nie będzie juŜ pętli na ulicy Gdańska
Kochanowskiego - Uczniowska, bo to o tej mówimy, znaczy bardziej
o zajezdni dla autokarów, bo to był główny temat na terenie GIFK’u gdzie
jest bardzo prowadzone intensywne prace przez Budimex. Zostało
zawarte przez ZDiZ i ZTM porozumienie z ZKM i obszar zajezdni
autobusowej na Hallera będzie wykorzystany na tę pętlę i miejsce
postojowe dla autokarów. Dlatego, ze ZKM będzie uŜytkował prawie
wszystkie swoje autobusy w tym czasie powinny być na mieście.
Radny MACIEJ KRUPA
To jeszcze o dwie rzeczy chciałem dopytać, bo ostatnio tez pojawiła się
kwestia finansowania remontu ulicy Kochanowskiego i Kościuszki
w jakimś tam zakresie, czy odstępujemy od tego? To jest pierwsza
rzecz. I druga rzecz, czy na temat organizacji samego wydarzenia, czy
przede wszystkim organizacji Ŝycia tej części miasta w dni meczowe
moŜemy cos w tej chwili przybliŜyć, czy moŜemy się umówić na kolejny
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termin, w którym będziemy mogli taki juŜ szczegółowy plan organizacji
Ŝycia mieszkańców Dolnego Wrzeszcza przedstawić?
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
JeŜeli chodzi o Kochanowskiego i Kościuszki, dolny odcinek, czyli
właściwie włączenie Kochanowskiego Kościuszki remont będzie
przeprowadzany, wiec tutaj nie ma Ŝadnej jakby zmiany. To jest jeden ze
szlaków komunikacyjnych na Euro dowozowych. Natomiast ja myślę,
ze przygotuje państwu taki materiał, prześle go z ZDiZ, bo on jest
głównym operatorem jeśli chodzi o przegotowanie Ŝycia mieszkańców,
czy mieszkańców do Ŝycia w trakcie Euro, szczególnie w okolicach
Letnicy, czyli tej strefy bezpośredniego zamknięcia w trakcie dnia
meczowego między chyba 3 godziny minus wydarzenie meczowe wraz z
obszarami, które będą w jakiś sposób dociąŜane tym turniejem, czyli
obszarami dojazdu miedzy lotniskiem a stadionem czyli ulica
Słowackiego. Mamy przygotowany materiał, ja go państwu prześlę, nie
będę go teraz opowiadał, bo to jest ok. 45 minut dyskusji. Myślę, ze jeśli
będą pytania do tego materiału, który jest dosyć dobrze opisany w
postaci slajdów wtedy wyjaśnimy to, jeśli będziecie sobie państwo Ŝyczyli
na następnej sesji. Raczej odniesiemy się do pytań, a nie Ŝeby
opowiadać o tym całym materiale.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję. Panie Prezydencie, Ŝeby wyjaśnić te sprawę drugiej nitki
Słowackiego na Euro, czyli na okres rozgrywek. Czy ona będzie
uruchomiona czy nie w tym newralgicznym punkcie od Potokowej? I czy
będzie wpływ na ten fakt miało opóźnienie w przekazaniu dotacji
środków Funduszu Spójności bo tam chyba w zmianie budŜetu iw
zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej tych środków w tym kwartale
jest kilkadziesiąt milionów mniej, chociaŜ w autopoprawce jest 17,
pojawiło się. Proszę przypomnieć, kiedy firma Deloitte zrobi nam
zestawienia korzyści z Euro, i czy w tym samym momencie, czy
dokumencie jeśli on się pojawi państwo oszacujecie tez koszty. Czy nie
byłoby jednak wskazane, mimo, ze pan było co do tego sceptyczny, Ŝeby
Deloitte zrobił równieŜ te koszty. Bo to nie jest taka prosta metodologia,
dodać.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tu jeśli chodzi o pieniądze europejskie to myślę, z jakby tutaj nie ma
dyskusji, te pieniądze po prostu będą, stad się pojawiają w propozycjach
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dochodów. Są podpisane kontrakty, następne będą, właściwie zostały
nam 2 kontrakty do podpisania. Na ulicę Słowackiego, Sucharskiego
będą podpisane do połowy tego roku, co do tego jesteśmy przekonani i
zobowiązujemy się, ze zrobimy wszystko, Ŝeby one były podpisane i
gwarantowały wpływ środków z dotacji. Oczywiście mamy jeszcze inne
mechanizmy, będziemy mogli ciągnąć zaliczki, będziemy mogli równieŜ
prefinansować, prefinansowanie jest o tyle mniej korzystne, ze kosztuje
pieniądze. Ale to nie zmienia faktu, ze jakby te projekty są gotowe, a z
punktu widzenia realizacji są realizowane. Jeśli chodzi o umowę z
Deloitte, nanieśliśmy swoje uwagi, nanieśliśmy uwagi do umowy
natomiast jesteśmy gotowi ją podpisać, ale ta umowa będzie moŜliwa do
podpisania tylko wtedy, kiedy podpiszą ja wszystkie miasta. Wiemy, ze
Warszawa na przykład nie miała jeszcze pieniędzy w budŜecie, nie
wiem, czy w tym budŜecie uchwaliła, wiec tu się skomplikowała sytuacja
w stosunku do ostatnich jak gdyby prezentacji, bo my jesteśmy gotowi,
mamy pieniądze, mamy uzgodnione uwagi. Czekamy na inne miasta. Bo
kontrakt jest dlatego tak atrakcyjny celowo dla nas i dla kaŜdego innego
miasta, bo podpisują go 5 miast plus PL2012. natomiast koszty
szacujemy i mamy je dzisiaj juŜ zdefiniowane, bo Deloitte, on ich nie
stworzy, on przyjdzie i tylko sprawdzi, czy przyjęliśmy dobrą metodologie
do ich gromadzenia.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo wyczerpaliśmy tutaj ten punkt. Teraz w komunikatach
Prezydenta pan Prezydent Adamowicz.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, wysoka rado. 13 lutego odbyła się bardzo waŜna
ogólnopolska Konferencja Urbanistyczna z udziałem kluczowych biur
urbanistycznych największych Polskich miast. Teraz zadebiutuje przed
państwem mój Doradca ds. Rozwoju Miasta i Metropolii Gdańskiej dr
hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Mariusz Czepczyński, który
najwaŜniejsze wnioski z tej konferencji przedstawi. A, ze konferencja
dotyczy tego, czym Rada Miasta co miesiąc się zajmuje, czyli
uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego, wiec wydaje
nam się, ze warto wnioski z tej konferencji nieco szerzej upowszechnić.
Równocześnie dziękuję za obecność na konferencji panie
Przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego pani mgr inŜ.
architekt Małgorzacie Chmiel. Bardzo dziękuję.
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MARIUSZ CZEPCZYŃSKI – Doradca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta
i Metropolii Gdańskiej
Witam państwa serdecznie. Cieszę się, ze mogę wystąpić przed
państwem. Mam nadzieje, Ŝe moją wiedzą będę mógł słuŜyć nie tylko
panu Prezydentowi, ale takŜe całej Radzie jeŜeli państwo będziecie
uwaŜali, ze mogę w czymś się przydać. Mam trochę doświadczenie,
jestem geografem kultury, pracuje na naszym uniwersytecie po pracy w
Niemczech.
Przedstawienie wniosków z ogólnopolskiej konferencji: „Odpowiedzialni
za miasto - dlaczego miasta powinny rozwijać się do wewnątrz” informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Rozwoju Małgorzata
Chmiel.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Dziękuje panu bardzo za podsumowanie konferencji. Konferencja
rzeczywiście była bardzo profesjonalna i duŜo się nauczyliśmy. Świetni
byli referenci, szkoda, ze tak mało radnych było rzeczywiście. Natomiast
wydaje mi się, ze poszła trochę nie w kierunku, w którym powinna pójść.
To znaczy przekonywała ludzi juŜ przekonanych do tego, Ŝe naleŜy
miasta zabudowywać do wewnątrz a nie na zewnątrz. To jest to, co ja
odnosiłam publicznie i w gazetach mówiłam przy okazji uchwalenia
naszego poprzedniego Studium. Toczyłam boje wielkie z Biurem
Rozwoju Gdańska, przepraszam panie dyrektorze, o to, Ŝeby właśnie
Studium nie powodowało rozlania się budownictwa mieszkaniowego na
zewnątrz, bo zaraz będziemy mieć kłopoty komunikacyjne i wszystko to
o czym pan mówił. Obecne nasze Studium szczęśliwie promuje budowę
miasta do wewnątrz, ale ta konferencja przekonywała ludzi, którzy
uczestniczą w urbanistycznych róŜnych przeobraŜeniach, bo tam było
profesjonalne grono, i wszyscy wiedzą, ze miasta naleŜy budować do
wewnątrz, wszyscy wiedzą, Ŝe ze względu na układ drogowy, którego
nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć na terenach podmiejskich bo tak
szybko one się rozbudowują. Poza tym oprócz infrastruktury drogowej
mamy infrastrukturę społeczną, czyli Ŝłobki, przedszkola, szkoły i to
wszystko mamy w centrach. I naleŜy tak robić. Tylko pytanie powinno nie
czy naleŜy dogęszczać miasto, tylko jak to robić? Jak naleŜy dogęszczać
miasta? Bo co do tego, konferencja nas przekonywała, ze naleŜy
dogęszczać, my wszyscy wiemy, ze to naleŜy robić, tylko jak to robić,
Ŝeby było mądrze i przede wszystkim z uszanowaniem mieszkańców,
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którzy juŜ mieszkają. Bo oczywiście jest sytuacja, którą pan podnosił, ze
kaŜdy mieszkaniec chciałby zachować swoje status quo. Ja wiem, ze tak
jest, to jest w psychice ludzkiej, ale są pewne granice sensowności
budowy dogęszczania, na które to sensowności mieszkańcy by poszli,
ale pewnych juŜ nie są w stanie znieść. I dlatego powinniśmy rozmawiać
o tym jak to robić, Ŝeby jak najmniej, unikać konfliktów społecznych, bo
wiadomo zawsze będą, Ŝeby tak, Ŝeby to mądrze rozwiązywać.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pan przewodniczący Krupa.
Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuje bardzo, ciekawa informacja ze strony pana Prezydenta i nowo
powołanego pełnomocnika, bardzo dziękuję a dodatkowe słowo ze
strony Przewodniczącej Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Małgorzaty Chmiel. Z relacji, z którymi moŜna było się
zapoznać
po
konferencjach,
po
konferencji
wynikało,
ze
podsumowaniem jej było takie zdanie Wiesława Bielawskiego, ze będzie
gęściej i wyŜej. Nie wiem, czy pan pełnomocnik potwierdzi, Ŝe takie
zdanie padło?
MARIUSZ CZEPCZYŃSKI – Doradca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta
i Metropolii Gdańskiej
JeŜeli padło to na pewno nie było jako podsumowanie konferencji, bo
czegoś takiego nie było. Jestem doradcą a nie pełnomocnikiem, ale to
nie było tak, ze wszyscy zgodzili się na to, co pan Prezydent Bielawski
powiedział, tak. Proszę tutaj nie wkładać w usta uczestników konferencji
opinii Prezydenta Bielawskiego. Nie pamiętam takiego zdania, ze
powiedział, Ŝe będzie gęściej i wyŜej, przekonywał, ze to jest lepiej, ale
nie powiedział, ze tak będzie.
Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuje za wyjaśnienia panie Profesorze. Myślę, ze to wyŜej stanowi
oś naszych dyskusji w Radzie Miasta Gdańska, ona się powtarza.
W poprzedniej kadencji, co prawda uchwaliliśmy Studium Lokalizacji
Obiektów Wysokościowych, ale uchwalenie tego dokumentu nie
spowodowało, ze ta dyskusja wokół budowania wysoko w mieście
Gdańsku stała się mniej zaŜarta, czy ta temperatura niŜsza. W związku z
tym podejrzewam, ze ten temat będzie wracał. JeŜeli mógłbym coś
państwu zasugerować, to Ŝebyśmy wspólnie, jako cała Rada Miasta
Gdańska i pan, panie Prezydencie podeszli do nowego Studium
Uwarunkowań Przestrzennych Miasta Gdańska, którym moglibyśmy się
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w tej kadencji zająć, myślę, ze po raz kolejny kwestia tego gdzie wysoko
będzie dosyć istotnie przez nas wszystkich dyskutowana. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pan przewodniczący Klubu Pis Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja mam wątpliwości czy rzeczywiście istnieje taka alternatywa, która się
tutaj rysuje, budowa czy rozwój na zewnątrz, zagęszczanie na wewnątrz,
do wewnątrz. No myślę, ze te 20 lat właśnie odwrotnej niŜ pan proponuje
koncepcji i rozwoju, Gdańsk Południe i do dnia dzisiejszego to rozwój
miasta Gdańska na zewnątrz następuje. Dzisiaj są tego konsekwencje.
My dzisiaj nie moŜemy zostawić, juŜ mówię umownie, Gdańska Południe
samym sobie. Nie moŜemy zostawić tych ludzi w bloku i dookoła w
błocie i koncentrować się na zagęszczaniu miasta do wewnątrz.
Odrębnym problemem jest kwestia wysokości tych budynków.
I niezaleŜnie co dzisiaj opowiada pani radna Chmiel – Woźnicka, to
konsekwencje tego wyboru sprzed 15-20 lat będziemy ponosili i proszę
o tym pamiętać.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pani radna, proszę.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Ja chciałabym pana radnego prosić, proszę pamiętać o tym, Ŝe juŜ od 17
lat nie noszę nazwiska Woźnicka, to jest po pierwsze. Po drugie panie
radny, ja mogę wysyłać panu zaproszenia na róŜne konferencje
urbanistyczne, na które ja dostaje zaproszenia i wysyłam członkom
Komisji Rozwoju Przestrzennego i niektórzy szczęśliwie chodzą i by pan
się tam, przepraszam, troszeczkę doszkolił od urbanistów i by wiedział
pan na czym polega rozwój miast. Dziękuję.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja przepraszam za pomylenie nazwiska. No rzeczywiście nazwiska się
zmienia, niektórzy częściej, niektórzy nigdy. Wiec przepraszam bardzo.
Ale moim celem nie była rozmowa z radną, tylko zwrócenie uwagę na
istotny problem konsekwencji decyzji, które miasto podjęło 15 czy 20 lat
temu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pan przewodniczący Krupa.
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Radny MACIEJ KRUPA
To buczenie to chyba jednoznacznie pan zidentyfikował panie
Wiesławie, nie ma co do tego wracać. Natomiast co do meritum, o
którym pan mówi, oczywiście tak. Jest przecieŜ wyzwaniem, które
podejmujemy niejednokrotnie juŜ w tej kadencji odpowiedzenie na to, ze
mieszkańcy Gdańska w znacznej liczbie przeprowadzili się do dzielnicy
Gdańsk Południe. Zajmowaliśmy się tym miedzy innymi przy
dostosowywaniu sieci szkół i oczywiście musimy odpowiadać na to, co
zdarzyło się w ostatnich kilkunastu latach. JeŜeli dobrze rozumiem
inicjatywę pana Prezydenta, powołanie pana profesora w roli doradcy,
organizacje konferencji, mam nadzieję teŜ podejście do nowego Studium
uwarunkowań przestrzennych miasta Gdańska to jest to spojrzenie w
przyszłość. To, ze dzisiaj musimy szukać odpowiedzi na aktualne
pytania, nie znaczy, ze powinniśmy uciekać od spojrzenia w przyszłość.
Tym się zajmujemy w tej kadencji bardzo intensywnie. Pan jako członek
Komisji Strategii i BudŜetu przecieŜ śledzi na bieŜąco prace nad wizją
miasta Gdańska prowadzone w ramach badania Foresight i
przygotowania do pracy nad Strategią miasta Gdańska na kolejny okres,
to wszystko wpisuje się w kolejne spojrzenie na przyszłość miasta, tą
którą będziemy kształtowali w kolejnych kilkunastu latach. Myślę, Ŝe to
bardzo dobrze, ze zostało to podjęte. Dziękuje bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Widzę, ze zgłosiło się troszkę osób. Jeśli moŜna prosić
juŜ o krótsze wypowiedzi bo nie chcemy w tym momencie debatować.
Bardzo proszę pan radny Grzelak.
Radny PIOTR GRZELAK
Ja się bardzo cieszę z tej dyskusji tutaj dzisiaj na sesji. Trochę Ŝałuje, ze
kiedy są tak waŜne konferencje to niestety jest nas tak mało na tych
konferencjach. Niestety teŜ bardzo rzadko, szczerze powiedziawszy nie
przypominam sobie obecności pana przewodniczącego Kamińskiego na
posiedzeniach Komisji Rozwoju Przestrzennego, a tam ta debata cały
czas trwa i jest to debata bardzo waŜna, w jaki sposób te wszystkie
bolączki ale tez szanse związane z zagęszczaniem miasta do wewnątrz
rozwiązywać w sposób jak najmniej newralgiczny. Mam nadzieję, ze w
przyszłości pan przewodniczący Kamiński weźmie udział w tej dyskusji i
mam nadzieję, ze dzięki temu ta dyskusja będzie bogatsza. Dziękuję
bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pani przewodnicząca komisji, bardzo proszę.
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Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Ja jeszcze chciałam się odnieść do wypowiedzi pana Kamińskiego.
Panine radny, pan chyba nie zrozumiał. Nikt nie mówi o tym, Ŝeby
zaniedbać dzielnice, które juŜ wybudowaliśmy, Gdańsk Południe, duŜe
bardzo skupiska ludzi, o tym w ogóle nie ma mowy. Skoro tak się stało,
to naleŜy jak najbardziej rozwijać infrastrukturę drogową i społeczną w
tych dzielnicach. Konferencja miała słuŜyć rozwojowi miasta na
przyszłość nie do tyłu. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, ze nikt z nas tutaj nie dostaje
dodatku za pracę w szkodliwych warunkach, w związku z tym bardzo
bym prosił, Ŝeby pan przewodniczący Kamiński zostawił dla siebie
połajanki o zmienianiu nazwisk i małŜeństwach, bo to po prostu uszy
więdną. Chciałem powiedzieć, ze ta koncepcja jest bardzo odwaŜna, ale
jest moim zdaniem nie istotna dla rozwoju miasta, bo miasto teŜ jest
jednak ograniczone jakimiś granicami terytorialnymi w związku z tym
wydaje mi się, Ŝe zaproponowany kierunek rozwoju do wewnątrz to jest
kierunek, który nie tylko jest wart rozwaŜenia ale w zasadzie jedyny
moŜliwy. Jest juŜ realizowany i wydaje się, ze powinniśmy się skupić na
tym, Ŝeby jak najbardziej efektywnie ta realizacja, teŜ w zgodzie z
opiniami mieszkańców i z poszanowaniem ich zdania następowała.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pan radny Słodkowski.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Bardzo dziękuję panie Przewodniczący za głos. Dyskusja o zmianach w
urbanistyce tej, którą zastaliśmy przed rokiem ’89 i tych nowych
kierunkach i trendach w urbanistyce toczy się w naszym mieście od lat.
Dobrze by było, Ŝeby jednak z tej dyskusji wnioski wyciągać i wdraŜać w
bieŜące planowanie przestrzenne miasta. Mam nadzieje, ze w
następnych latach w mieście Gdańsku dojdzie do sytuacji, w której
uspokoimy, w wyniku realizacji takŜe innych inwestycji drogowych,
uspokoimy wreszcie Podwale Przedmiejskie, znikną z niej tunele
podziemne, uspokoimy Trakt Św. Wojciecha. Mam równieŜ nadzieję, ze
nowo projektowane plany, tak jak ten Targu Siennego i Rakowego
docelowo zniknie z nich jednak tunel podziemny. Pan profesor
doskonale wie, ze oś poruszania się ludzi w przestrzeni publicznej, to
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jest oś pozioma, po tym jak widzi przed swoimi oczyma, nie jest miejsce
ruchu pieszego na kładkach i tunelach, które wciąŜ niestety pojawiają się
w wyobraźni naszych urbanistów. Mam tu na myśli nawet ten pomysł
budowy tej pierwszej kładki pieszej nad ulicą Grunwaldzka w okolicach
biurowca Alchemii, taka informacja przy realizacji Alchemii się pojawia.
Wreszcie czas, Ŝeby o odpowiedzialności za miasto, czyli dogęszczaniu,
budowaniu miasta krótkich odległości, Ŝeby tę ideę wziąć do serca
i takŜe w bieŜącym projektowaniu je stosować.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pan przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Uderz w stół, noŜyce się odezwą. Tylko ja chciałbym, Ŝeby te noŜyce,
jeŜeli juŜ się odezwą to zajmowały się tematem poruszanym, w tym
przypadku tej konferencji, bo to nie była konferencja poświecona Wiesław Kamiński jego Ŝycie i osobowość. W związku z powyŜszym
proszę i mam nadzieje, Ŝe jeŜeli państwo będą się odzywali, to będą
odzywali się na temat akurat dyskutowany. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję i pozwólcie państwo, ze juŜ zamkniemy tą dyskusję i głos
ostatni dla pana profesora, bardzo proszę.
MARIUSZ CZEPCZYŃSKI – Doradca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta
i Metropolii Gdańskiej
Dziękuję za dyskusje. Chciałbym bardzo krótko powiedzieć, ze mam
nadzieje, Ŝe to jest początek pewnego procesu i takich spotkań będzie
więcej i to pytanie, o którym mówiła pani radna, jak dogęszczać, gdzie
dogęszczać będzie wracało. Natomiast ten rozwój do wewnątrz wcale
nie ogranicza rozwoju innych części miasta. To jest rodzaj pewnej
alternatywy dla tych, którzy nie chcą mieszkać na Gdańsku Południe i
szukają mieszkań w pobliŜu Centrum. To jest nowy proces w Gdańsku,
od paru lat się dzieje w tej skali dogęszczanie i mam wraŜenie, ze ten
jeden proces nie wyklucza drugiego, być moŜe kładzie pewien nacisk.
Ale jestem przekonany, ze Gdańsk Południe takŜe się będzie rozwijało w
miarę jakoś harmonijnie, ale mówimy o pewnej alternatywie rozwoju
raczej niŜ czymkolwiek innym. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo dziękujemy, bo wywołało to jak widać dyskusje, moŜliwe, ze pani
przewodnicząca musi rzeczywiście jakąś swoją komisje poświęcić moŜe
temu tematowi. Dziękujemy bardzo, widać, ze on budził duŜe emocje, a
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to świadczy o tym, ze jesteśmy bardzo zainteresowani jak w mieście
rozwija się urbanistyka. Proszę państwa to są wszystkie komunikaty
Prezydenta. Przechodzimy w związku z tym do oświadczeń klubowych.

PUNKT 3

OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Czy są oświadczenia klubowe? Nie ma? Są. Bardzo proszę pan
Przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Szanowni państwo, chcieliśmy udzielić poparcia tej grupie radnych
Platformy Obywatelskiej, która wyszła z inicjatywą poszerzenia dostępu
do informacji publicznej. Informacji z działalności Rady Miasta i
działalności Urzędu Miasta. UwaŜamy tą inicjatywę za waŜną, uwaŜamy
tą inicjatywę za dobrą. Ze swojej strony chcielibyśmy rozszerzyć ten
katalog informacji, który powinien być w naszym przekonaniu
udostępniony. Myślimy tutaj o wynikach kontroli. Wynikach kontroli
wewnętrznych, czyli wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej, ale teŜ
myślimy o upublicznieniu w Internecie wyników kontroli instytucji
zewnętrznych takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa, NIK, Urzędy
Skarbowe. UwaŜamy, ze w dzisiejszym czasem i poziom rozwoju
demokracji i transformacji, ze mieszkańcom naszego miasta to się po
prostu zwyczajnie naleŜy. Szanowni państwo, dzisiaj jedna z istotnych
uchwał, chociaŜ moŜe z punktu widzenia formalnego dzisiejsze decyzje
niczego ni będą rozstrzygały, myślę tutaj o przekształceniu i nowym
statucie instytucji Kultury. I my uwaŜamy, ze rzeczywiście najwyŜszy
czas, Ŝeby Rada Miasta Gdańska, wraz z panem Prezydentem i jego
urzędnikami zastanowiła się powaŜnie na temat funkcjonowania
instytucji kultury, instytucji kultury szeroko pojętej w mieście Gdańsku.
Mamy takich instytucji jak naliczyliśmy 12. I trzeba się zastanowić, trzeba
się zastanowić, czy ta struktura rzeczywiście dzisiaj obowiązuje jest
strukturą optymalną. Przypominam powstaje Centrum Solidarności, ta
spółka celowa, którą bardzo dobrze oceniamy i tych ludzi bardzo dobrze
oceniamy, i uwaŜamy, ze trzeba ich zagospodarować. Ale problem jest
dla nas następujący, i zresztą chyba tak uwaŜamy, Ŝe te instytucje one
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są zbyt sztywne, zbyt związane tak bezpośrednio z budŜetem miasta.
UwaŜamy, ze trzeba te proporcje zarządzania kultura poprzez projekt
wdraŜać. UwaŜamy, ze instytut Solidarności, który się kształtuje jeszcze,
nie ma tej pełnej wizji, przy najmniej ja jej nie znam, ale ma tez elementy
edukacji, moŜna by wykorzystać i poszerzyć edukacji i kultury. Tek
kształtującej się instytucji bardzo kosztownej ale dla mnie bardzo
potrzebnej i cieszy nas to, ja mogłem tego doświadczyć na komisji mojej
budŜetu, mojej w sensie, w której pracuje, budŜetu i strategii, ze wydaje
się, ze przy najmniej część radnych Platformy Obywatelskiej równieŜ
chce na ten temat dyskutować. My uwaŜam, Ŝe ta spółkę celową moŜna
by chyba, trzeb zrobić analizy, połączyć z Gdańskim Archipelagiem
Kultury. Słyszałem, ze na Komisji Kultury rozwaŜa się Ŝeby Gdański
Archipelag Kultury połączyć podajŜe z Domem MłodzieŜy chyba. Ale co
jest waŜnego w tym wszystkim, Ŝe radni niezaleŜnie od podziałów
klubowych chcą rozpocząć tą dyskusje i uwaŜamy, ze to jest waŜna
dyskusja i ze warto ja rozpocząć i powaŜnie się zastanowić nad tym
modelem funkcjonującym w tej dziedzinie naszego miasta. Szanowni
państwo, zbliŜają się rozgrywki Euro 2012, jest to na pewno czas
wytęŜonej pracy dla Prezydenta i jego słuŜb, ale naszym zdaniem, z
punktu widzenia Rady Miasta, organu stanowiącego, jest najwyŜszy czas
aby zająć się wizją miasta Gdańska, czyli tym co się zacznie po roku
2013. naszym zdaniem znacznie waŜniejsza rozgrywkę jest nowa
projekcja finansowania z Unii Europejskiej i przygotowanie projektów aby
móc sięgnąć po te pieniądze, bo być moŜe to są ostatnie pieniądze,
które będziemy mogli otrzymywać z UE. Co jest waŜne, zostaje niecałe 2
lata, waŜne jest to, Ŝeby zdynamizować tą dyskusje ogólna o strategii i
przełoŜyć ją na bardzo konkretne projekty. A co waŜniejsze rozpocząć
przygotowanie z punktu widzenia analiz formalnoprawnych,. Tak, Ŝeby
za te 2 i pół roku mogliśmy z konkretnymi projektami aplikować o środki
Unii Europejskiej. śebyśmy nie stanęli w takiej sytuacji, jak na przykład
dzisiaj ze Słowackiego, gdzie z powodu braku chyba tak naprawdę
pieniędzy, takiego namacalnego źródła sfinansowania tej inwestycji
rozpoczęliśmy przygotowania jej za późno. Ja nikogo tu nie winię, to była
sytuacja obiektywna, ale skutek jest realny i rzeczywisty. Szanowni
państwo jak się wsłuchuje, biorę udział w róŜnych konferencjach
poświeconych po prostu przyszłym załoŜeniom dotyczącym sięgania po
środki te unijne, to wszystko na to wskazuje, ze warunki będą znacznie
gorsze. Gdyby zostało te porozumienie zawarte na warunkach dzisiaj
proponowanych, to duŜo wskazuje na to, ze maksymalną kwota, którą
będzie moŜna sięgać po pieniądze unijne, to będzie wkład własny
pewnie gdzieś w granicach 40% aŜ 40%. To jest wielkie wyzwanie, to
jest związane z kwalifikalnością VAT’u i jeszcze innych proponowanych
zmianach, o których teraz nie chcę tutaj mówić, ale to oznacza, ze my
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będziemy musieli znaleźć znacznie więcej środków własnych, znacznie
więcej środków własnych i to w sytuacji trudnej dla naszego miasta. Nie
chcę tu siać pesymistycznych prognoz, dlatego to mówię tak
niestanowczo, nam grozi po prostu w przyszłym roku utrata płynności
finansowej. Dlatego my musimy panie Prezydencie rozpocząć myślenie
o zarządzaniu i zmniejszeniu kosztów bardzo powaŜnie i to tych kosztów
bieŜących. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Bardzo proszę pan Prezydent Adamowicz.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Wysoka rado, panie Wiesławie Kamiński Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, spieszę wyjaśnić i uspokoić, ze oczywiście o tej
perspektywie 14-20 nie tylko, ze myślimy, ale się do niej
przygotowujemy. Pragnę tez powiedzieć i zgodzić się z panem, ze te lata
14-20 będą bardzo trudne z róŜnych powodów. Miedzy innymi takich, ze
Unia Europejska nie będzie VAT’u kwalifikować do wkładu własnego, to
jest jeden wielki problem, który nas czeka, czeka Rząd Polski. Drugi
problem, który czeka i teraz jest rozpatrywany to jest nowelizacja ustawy
o finansach publicznych, która gdyby przeszłą w wersji najnowszej
zaproponowanej przez Ministra Rostowskiego spowoduje, ze niewiele
albo nic nie wybudują duŜe miasta i średnie miasta w Polsce. Jest duŜy
problem, ogromny problem napięć, wczoraj było posiedzenie Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu, którą prowadzi minister Boni a drugim
współprzewodniczącym jest Prezydent Lublina zresztą z Platformy teŜ.
Dzień wcześniej mięliśmy bardzo trudną i nerwową naradę w Unii
Metropolii Polskich, wcześniej się spotykałem z ministrem i tutaj mamy
szereg niestety kontrowersji miedzy sobą. Wiec problemów jest bardzo
duŜo i chcę pana zapewnić, ze nie tylko dlatego, ze gmina nam za to
płaci, ale tak swoją misje realizujemy i dokładnie te wszystkie problemy,
o których pan mówi wiemy, analizujemy. Jesteśmy niejako w centrum
tych problemów, bo jestem od roku członkiem Komitetu Regionów w Unii
Europejskiej i wszystkie te kwestie znamy. A co do wizji programu. My ta
wizje i program mamy i sądzę, ze pan równieŜ i pana ugrupowanie teŜ
bo dwa lata temu przecieŜ były wybory do Rady Miasta i na Prezydenta
Gdańska i wasz kandydat i wasi kandydaci przedstawili swoją wizję,
która nie zyskała poparcia. Zyskała poparcie wizja Platformy
Obywatelskiej i Pawła Adamowicza. Tę wizje konsekwentnie realizujemy
jak widać z duŜym sukcesem i ku niezadowoleniu tych, którzy się
martwią naszymi sukcesami i przykro im jest, ze nam się to udaje. I chcę
rozczarować na koniec, Ŝe tych sukcesów będzie jeszcze więcej do
końca tej kadencji a ciekawe pomysły i program przygotujemy na lata
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14-20 i tez tym zaskoczymy tych, którzy nie lubią sukcesów w naszym
mieście. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Ale nie ma dyskusji, tu nie ma dyskusji panie
przewodniczący. Krótkie pytanie.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Nie no. Ja bardzo się cieszę, nam bardzo zaleŜy na tym, Ŝeby miasto
Gdańsk odnosiło sukcesy i kaŜdy taki sukces nas cieszy, ale jeŜeli pan
Prezydent zdefiniował tę grupę, czy kogoś, komu na tym nie zaleŜy
i trzykrotnie powtarza o tym i jeŜeli zdefiniował, niech powie kto to jest.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Przechodzimy szanowni państwo do uchwał.

PUNKT 4
UCHWAŁY

1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska na lata 2012-2040 (druk 486) +
autopoprawka;

TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały (druk 486) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja
Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia
pozytywna, wiodąca Komisja Strategii i BudŜetu pozytywna, Rozwoju
Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, Komisji Samorzadu i
Ładu Publicznego pozytywna, Komisji Edukacji pozytywna, Komisji Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywna, Kultury i Promocji pozytywna,
Sportu i Turystyki pozytywna. Głos w dyskusji pan Przewodniczący Krupa.
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Radny MACIEJ KRUPA
Pani Skarbnik przyznam, ze nie zdąŜyłem jeszcze doczytać zapisów w
autopoprawce wiec gdyby pani mogła jeszcze bardziej dokładnie
przedstawić, bo patrzę w tej chwili na załącznik 1, czyli na to jak nam się
duŜe liczby zmieniają i widzę, ze mamy dochody wyŜsze o 18 prawie
milionów złotych, wydatki o jeszcze więcej.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
PoniewaŜ my omawiamy w tej chwili WPF, a to co pan Przewodniczący
mówi to dotyczy to zmian w budŜecie.
Radny MACIEJ KRUPA
Załącznik nr 1 do WPF’u.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Ach, chodzi o uaktualnienie kwot dochodów, tak? Dobrze ok.
Radny MACIEJ KRUPA
Wydatków… no widzę, ze nie zmienia się wynik budŜetu, tak? Czyli
mamy pokrycie dla tego co… Jakby pani mogła… no dostaliśmy późno
tą autopoprawkę, nie mieliśmy czasu doczytać. Gdyby zechciała nam
pani to wyjaśnić szczegółowo będę wdzięczny. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. MoŜe jeszcze udzielę głosu pani radnej Jolancie Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja mam podobnie do pana Przewodniczącego pytanie dotyczące
załącznika 1, a drugie to są pytania, ze tak powiem merytoryczne
dotyczące stanu realizacji przedsięwzięć. Najpierw do pani Skarbnik.
Mówimy o załączniku nr 1 do WPF’u, czyli do tej tabeli, gdzie jest poziom
zadłuŜeń, wskaźniki spłaty zadłuŜenia, dochody, wydatki. I tam się
rzeczywiście zmienia wynik budŜetu, czyli rośnie nam deficyt, ze 128
chyba milionów do 177, o 49 milionów. Nawet po autopoprawce to jest
wzrost deficytu. On w załączniku nr 1 w tej tabeli z minus 128 na minus
177. i teraz ja chciałam zapytać. Maleją jeszcze w tej tabeli wykazywane
róŜne wskaźniki dotyczące zadłuŜenia. Spada sam dług z 1,5 miliarda
złotych do 1 miliarda 415. Jakby Pani była uprzejma wyjaśnić jak to się
dzieje, ze mamy wzrost ujemny wyniku budŜetu, nominalnie wzrasta
nam on o kilkadziesiąt milionów, a jednocześnie spada nam poziom
długu?
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Bardzo proszę pani Skarbnik.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, tabela nr 1 stanowiąca załącznik do WPF jest efektem
zmian w budŜecie po stronie dochodowej. Czyli proszę państwa,
zwiększamy dochody o kwotę 17 mln złotych, czyli tak naprawdę to
zmniejszaliśmy proszę państwa zaplanowane wcześniej dotacje na trasę
Sucharskiego i Słowackiego w wysokości 58 mln złotych. Teraz proszę
państwa, w związku z tym, ze tak jak powiedziałam, podpiszemy te
umowy w miesiącu czerwcu istnieje szansa, ze te środki będą do
odzyskania większe niŜ planowaliśmy wcześniej, o kwotę 17 mln złotych.
W związku z tym, to spowodowało, z mniej korygujemy dochodów
dotacji na trasie Słowackiego, czyli de facto zwiększamy o te kwotę
dochody z tytułu dotacji. Ponadto są proszę państwa dodatkowe środki w
autopoprawce, 120 tys. złotych jest to wpłata inwestora jako udział
finansowy w przebudowie traktu ul. Św. Wojciecha i kwota 419,700 są to
przewidziane dodatkowe wpływy ze sprzedaŜy biletów komunikacji
miejskiej. Te trzy źródła dochodów powodują, ze zmieniają się dochody
budŜetu miasta. Natomiast po stronie wydatkowej zwiększa się proszę
państwa środki na te właśnie zadania inwestycyjne, na kwotę 17 mln 675
tys. złotych, co jest w budŜecie, a ma swoje odzwierciedlenie w WPF.
Teraz pani pytanie było takie, wzrasta deficyt natomiast maleją kredyty.
Proszę państwa, przy wstępnym rozliczeniu budŜetu, na podstawie
wstępnej sprawozdawczości zostało ustalone, ze wolne środki pozostałe
z roku 2011 jest to kwota ok. 100 mln złotych. 50 mln złotych zostało juŜ
wprowadzone w projekcie budŜetu na rok 2012, który został uchwalony
w grudniu, natomiast pozostałą róŜnicę wprowadzamy właśnie teraz w
budŜecie jako te wolne środki. Czyli zamiast kredytów mamy wolne
środki. Ponadto proszę państwa nie zaciągnęliśmy prawie 100 mln
złotych w roku 2011, które były przewidziane do zaciągnięcia w grudniu i
stad jest nasz spadek długu, z czego powinniśmy się cieszyć. A w WPF
tak naprawdę tam są 3 zmiany ale jedna dotyczy projektu „Szklane
Domy”, gdzie po prostu zapisujemy przesuniecie środków miedzy
środkami własnymi a środkami z UE, a tak na prawdę tak jak państwu
powiedziałam wcześniej zwiększamy o 200 tys. złotych ten jeden projekt.
To są zmiany w WPF.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo i teraz pan Przewodniczący.
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Radny MACIEJ KRUPA
Pytanie bardziej do budŜetu, ale te dwa dokumenty są tak powiązane, ze
pozwolicie państwo będziemy omawiać je praktycznie łącznie. Panie
Prezydencie, zwracam się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska
Macieja Lisickiego, te 419 tys. 700 złotych dodatkowe na biletach skąd
nam się bierze?
MACIEJ LISICKI - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Szacujemy, ze będą większe wpływy na podstawie wykonania roku
ubiegłego i ma to tez związek z planowaną podwyŜką cen biletów
komunikacji miejskiej.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ale juŜ moŜna te część merytoryczną ja rozumiem? Do któregoś z
panów Wiceprezydentów. Tam dodatkowo przewiduje się chyba jeszcze
po 2017 roku zmniejszenie dotacji na usługi przewozowe. Chciałabym
wiedzieć z czego to wynika? Myśmy po 2017 w budŜecie załoŜyli około
50% spadek tej dotacji, tych wydatków na usługi przewozowe a teraz
jeszcze dodatkowo o 85 mln zmniejszamy. Czy to oznacza, ze będziemy
podnosić ceny biletów? Czy jak po 2017 roku? I chciałam zapytać o
zmniejszenie w 2012 roku, państwo nazywacie to przesunięciem na lata
następne, wydatków bieŜących na rewitalizację Dolnego Miasta. Ta
rewitalizacja inwestycyjna, przypomnę państwu ona się tak naprawdę
zacznie w 2015, do 2015 mamy w gestii środki unijne przeznaczone na
rewitalizacje społeczną tam jest gdzieś około 4 mln złotych, a wiec
przesuniecie, czy zmniejszenie w 2012 o 384 tysiące na rewitalizacje
społeczną to jest kwota dosyć znaczna. Z czego to wynika? Dziękuję.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Wracając proszę państwa do projektu i zmian kwot w poszczególnych
latach na projekt zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta
Gdańska związane jest po pierwsze ze zmianą w budŜecie poniewaŜ do
kontraktu zaplanowanego na ten rok musimy dołoŜyć kwotę ponad (… nieczytelne) milionów złotych. Związane jest to ze wzrostem energii
elektrycznej, ze wzrostem cen paliw, ale równieŜ z kosztami obsługi
długu. Przy tej proszę państwa okazji na podstawie analizy wszystkich
kosztów w następnych latach ustalono, ze od roku 2017 do roku 2030
następuje zmniejszenie kosztów funkcjonowania usług, z uwagi na fakt,
ze zaplanowane miedzy innymi koszty z obsługa długu w ZKM-nie ale
równieŜ i koszty amortyzacji będą mniejsze i to jest główny powód
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zmniejszenia w tych latach zapotrzebowania na środki na komunikacje
miejską.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo i pan Przewodniczący Krupa.
Radny MACIEJ KRUPA
Ja przy okazji korzystając z obecności dyrekcji Wydziału programów
Rozwojowych chciałem zapytać o to, która jednostka miejska będzie
realizowała
infrastrukturę
towarzyszącą
Pomorskiej
Kolei
Metropolitarnej? Komu my to będziemy zlecali?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan Prezydent Bojanowski.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Nie podjęliśmy jeszcze takiej decyzji, dlatego, ze analizujemy czy moŜe
ten proces realizować Gdańska Struktura Komunalna Sp. z o.o.,
poniewaŜ ten projekt jest na liście Euro. Znaczy jedna część jest na liście
Euro, czyli te przystanki około, natomiast nie ma na liście naszego
projektu GPKM 3 B. i nie chcielibyśmy, Ŝeby nastąpiło rozbicie
zarządzania 2 projektami właściwie synergicznymi, bo obydwa te
zadania zaleŜą i czekamy na opinie po prostu radcy prawnego, bo
musimy albo wprowadzić GPGM 3 B na listę rozporządzenia, co wydaje
się juŜ mało prawdopodobne i sensowne i w tym momencie
najprawdopodobniej DRMG będzie realizatorem, na pewno nie ZDiZ,
czyli dyskusja jest miedzy DRMG albo GiK’iem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo i pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Dziękuję bardzo panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, nie
wywołując w tej chwili debaty o biletach bo na nią będzie jeszcze
miejsce, ale chciałbym to powiedzieć wyraźnie i juŜ teraz zadeklarować
się jako przeciwnik podwyŜki cen biletów, Ŝe ceny biletów nie zostały
jeszcze podniesione, w tej sprawie nie odbyła się jeszcze dyskusja na
Ŝadnych forach ani organów statutowych, ustawowych, ale tez w
gremiach klubów politycznych w Radzie Miasta Gdańska. Nie rozumiem
jaki jest cel zapisywania w budŜecie zwiększonych z tego tytułu
dochodów poniewaŜ Ŝadna decyzja podkreślam, ani Ŝadna debata w tej
sprawie nie została przeprowadzona i na pewno jest część radnych,
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która podobnie jak i ja jest przeciwnikiem tej podwyŜki, przy najmniej
chciałaby o tym podyskutować wcześniej, w związku z tym chciałabym
się pani Skarbnik zapytać, czy jest moŜliwość wprowadzenia takiej
autopoprawki do budŜetu, która ograniczyłaby zwiększone dochody w
zakresie komunikacji tylko i wyłącznie do tych opartych na
zeszłorocznych prognozach, o których mówiła pan Prezydent Lisicki, to
znaczy Ŝeby wyłączyć z tej podwyŜki biletów, które tak jak podkreślam
nie została nawet dyskusja w tej sprawie rozpoczęta. W związku z tym
wydaje mi się, ze jest to odwrócenie po prostu kolejności. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, w tym samym temacie chce dopowiedzieć jeszcze pani
radna.
Radna JOLANTA BANACH
śeby doprecyzować pytanie, ja rozumiem, na podstawie wypowiedzi
pana Prezydenta Lisickiego, Ŝe te dodatkowe wpływy są niejako korektą
szacunku przyjętego do budŜetu 2012 w oparciu o ubiegłoroczne
podwyŜki. I nie Am tutaj mowy o tym, ze w 2012 roku nastąpi jakaś
faktyczna podwyŜka cen biletów co konsumuje prognoza 400 tyś. to jest
pytanie doprecyzowujące, Ŝebyśmy juŜ nie ulegali panice na tej sali i nie
niepokoili się.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pan Prezydent Lisicki.
MACIEJ LISICKI – Zastępca rezydenta Miasta Gdańska
Szanowni państwo ta kwota, o której tu mówimy wynika z korekty
prognozy na ten rok, a wynika z wykonania budŜetu 2011. po prostu taka
była dynamika wpływów a nie inna co pozwala nam przy aktualnym
poziomie cen biletów zaplanować wyŜsze wpływy na ten rok. Natomiast
wracając do kwestii podwyŜki czy nie podwyŜki cen biletów
jednorazowych pamiętajmy teŜ o tym, iŜ Prezydent niejednokrotnie
deklarował na tej sali, ze nie chcemy dopłacać do kosztów komunikacji
miejskiej w stopniu większym niŜ 50% i w ciągu najbliŜszych kilku
tygodni będzie na ten temat rozmowa, będą dyskusje i państwo
otrzymacie, pokazane będą sytuacje jak to się dzieje w Gdańsku, jak się
dzieje tez w unijnych miastach w Polsce. Ale te pieniądze wynikają tylko i
wyłącznie z korekty prognozy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, ja jeszcze dam głos panu Szymonowi Mosiowi.
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Radny SZYMON MOŚ
Jestem nieco zszokowany, bo mam wraŜenie, ze przed chwila
usłyszałem wyraźnie, ze jest to korekta i planowana podwyŜka, moŜliwe,
ze się przesłyszałem, sprawdzę to w stenogramie po sesji. Ale jestem
teraz uspokojony, ze jest to tylko i wyłącznie korekta, bo tak jak
podkreślam nie ma mowy w tej chwili o Ŝadnej podwyŜce. Jeszcze raz
podkreślam ja jestem osobiście przeciwnikiem podwyŜki i chciałem się
zapytać pani Skarbnik, czy w związku z tym równieŜ podkreśla, Ŝe
wynika to tylko i wyłącznie z korekty. Bo ja mam wraŜenie, i mnie wiem
czy ktoś z państwa radnych teŜ, Ŝe przed chwilą usłyszeliśmy zupełnie
inna wypowiedź i chciałbym, Ŝeby to było bardzo jasno sprecyzowane.
JeŜeli jest to wynikiem zarówno korekty jak i planowanej podwyŜki raz
jeszcze proszę o autopoprawkę w takim zakresie, która obejmowałaby
tylko korektę a nie jakąkolwiek podwyŜkę. Dziękuję.
MACIEJ LISICKI – Zastępca rezydenta Miasta Gdańska
Panie radny to co powiedziałem było z mojej strony błędem, jestem
dzisiaj pierwszy dzień po urlopie i nie miałem tej świadomości, natomiast
tylko i wyłącznie ta kwota wynika z korekty prognozy. Natomiast o
podwyŜkach będziemy rozmawiać.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Jeszcze było pytanie pani radnej w zakresie rewitalizacji. Proszę
państwa poniewaŜ na 2 projekty rewitalizacyjne, o czym będę mówiła o
projekcie budŜetu, zostają odtworzone środki niewykorzystane z roku
2011, w związku z tym te zmiany wprowadzamy w Wieloletniej
Prognozie. Natomiast są równieŜ przesunięte środki z działań
promocyjnych w projektach z roku 2012 na rok 2013. A o duŜej korekcie
rewitalizacyjnej to będę mówiła na części miękkiej będę mówiła przy
zmianie budŜetu zwiększamy środki o 960 tyś. złotych, poniewaŜ nie
znalazły się one w budŜecie roku 2012, natomiast zostały
zaprognozowane w WPF i z tego tytułu nie zmieniamy w prognozie
natomiast zwiększamy środki w budŜecie. To są te zmiany na projektach
rewitalizacyjnych.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Słodkowski.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Pani Skarbnik, chciałbym spytać o szczegóły remontu Traktu Św.
Wojciecha nie zostaliśmy wcześniej zapoznani co wchodzi w skład
remontu wcześniej wymienionej ulicy.
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TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa jest to modernizacja Traktu Św. Wojciecha od granic z
Pruszczem Gdańskim do Obwodnicy Południowej. Ale oddam tutaj głos
koledze Bojanowskiemu Ŝeby szczegółowo powiedział.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący, wysoka rado. Trakt Św. Wojciecha planowaliśmy
ten projekt modernizacyjny, bo tak go naleŜy nazwać, to nie jest remont
tylko modernizacja, juŜ w zeszłym roku. Będzie to wzmocnienie
nawierzchni i wylanie nowej warstwy ścieralnej. Nie będziemy
przebudowywali infrastruktury podziemnej dlatego, ze ona nie jest w
złym stanie, jest w stanie akceptowalnym. Oczywiście nie jest to projekt,
który moŜemy powiedzieć rozwiąŜe temat Traktu Św. Wojciecha na 30
lat natomiast rozwiąŜe ten problem jednak Ŝenującego wjazdu do
Gdańska. To jest ostatni moŜna powiedzieć wjazd dlatego, ze od strony
Elbląga juŜ sobie w większości obszarów poradziliśmy z tematem,
natomiast od strony Pruszcza Gdańskiego, czyli od Łodzi mamy słabą
jakość tej nawierzchni i przez to, ze zwiększymy nośność tej nawierzchni
poprawimy warstwę ścieralną powinniśmy na 10 lat mieć spokój jeśli
chodzi o wjazd od strony Łodzi po przez Pruszcz. Jeśli chodzi o długość
będzie to jakby pochodna postępowań przetargowych. Na pewno, juŜ o
tym rozmawiałem, inwestorem i realizatorem jest ZDiZ. Rozpoczniemy w
ramach tego projektu od rubieŜy, czyli od Św. Wojciecha w kierunku
Gdańska głównego, natomiast jeŜeli mówimy o problemach, które mamy
tutaj centrum nieopodal, będziemy je rozwiązywali ale tylko przez
wymianę warstwy samej ścieralnej nie po przez zwiększanie warstwy
nośnej, dlatego, ze tutaj mamy projekt juŜ przygotowany na pełna
modernizacje z przebudową równieŜ kanalizacji.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
No wiec właśnie. Wydajemy 7mln złotych, rzeczywiście stan nawierzchni,
tak jak pan prezydent powiedział, jest w tym miejscu Ŝenujący zwłaszcza
na odcinku Trakt Św. Wojciecha, natomiast chwile temu prof.
Czepczyński jako nowy Pełnomocnik Prezydenta w zakresie rozwoju
przestrzennego, jak rozumiem reprezentujący ideę współczesnej
urbanistyki, czyli tego, Ŝeby jednak ruch pieszy był uprzywilejowany i
mnie to dziwy, ze wydajemy pieniądze, które nie tylko mogłyby posłuŜyć
lepszemu ruchu samochodów, ale przede wszystkim na terenie Oruni,
Lipiec i Św. Wojciecha uspokoić ten ruch a tej szansy, tej okazji nie
wykorzystujemy. ZwaŜywszy, ze w ZDiZ leŜy projekt uspokojenia ruchu
Traktu Św. Wojciecha i wszystkie komentarze przed realizacja
Obwodnicy Południowej mówiły, ze niezwłocznie po jej realizacji, to się
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okaŜe za kilka miesięcy, Trakt Św. Wojciecha na terenie Oruni, Lipiec
Św. Wojciecha będzie uspokajany.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Koralewski.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
PANIE Przewodniczący, wysoka rado. Ja myślę, ze te dodatkowe 12 mln
na ZTM odsuwa w niebyt planowana podwyŜkę, o której wcześniej była
mowa, podwyŜkę biletów. Wiec te 12 mln to jest pewnie zwiększenie o
ponad 10% dotacji, które miasto realizuje w stosunku do ZTM. Natomiast
mam pytanie panie rezydencie, w takim tutaj programie zapewnienie
komunikacji do stadiony PGE Arena na Mistrzostwa Euro, nie wiedzę
wykorzystania tej ścieŜki tunelu na wysokości ulicy Narwickiej, na razie
jak korzystam z tego przejścia to ta błotnista ulicą Narwicką do
rozwaŜenia był problem wytyczenia szlaku pieszego wzdłuŜ torów, w
związku z tym nie widzę utaj finalizacji tego pomysłu i pojawia się pytanie
czy ten koszt jest tutaj ujęty, czy go w tym nie ma? I to tyle.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pan Prezydent Bojanowski.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Odpowiem jeśli chodzi o Trakt Św. Wojciecha naprawa nawierzchni i
wzmocnienie jej nośności nie leŜy w ogóle w sprzeczności w przyszłości
z obniŜaniem jej parametrów i chęci do jeŜdŜenia szybko po tym
odcinku. Są róŜne metody na obniŜanie jakby tej chęci, to jest raz, a po
drugie jest bardzo duŜo i my ni chcemy płacić odszkodowań za
uszkodzenia pojazdów i w związku z tym staramy się naprawdę te drogi,
które są w słabym stanie remontować i modernizować. To jest
odpowiedź na pierwsza część. Druga jeŜeli chodzi o przejście na
przystanku Kolonia, ono w ogóle miało nie istnieć. PKP w fazie
pierwotnej projektu budowy linii Gdańsk Główny – Gdańsk Stadion, miało
likwidować w ogóle ten przystanek po analizach stwierdzono, ze nastąpi
jednak jakiś lifting i to przejście równieŜ zostanie lekko wyremontowane
bo ono nie jest zmodernizowane. Tam jest generalni problem
wysokościowy, tam jest problem przepustowości, to jest bardzo złe
miejsce jeśli chodzi o przeprowadzanie tam ta droga kibiców w
szczególnie zmasowanych ilościach. Nasz plan zatwierdzony przez
UEFA jeśli chodzi o komunikację ze stadionem nie przewiduje
komunikacji tym przejściem, ono jest po prostu niebezpieczne. Ono
spełnia swoje parametry dla komunikacji mieszkańców, natomiast nie
spełnia parametrów dla komunikacji kibiców. Natomiast rozwiązania z
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połączeniem zarówno z przystankiem Politechnika jak i z Wrzeszczem
sa przeprowadzone i pieniądze na te rozwiązania na modernizacje
chodników ciągów pieszych są zabezpieczone w ZDiZ.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pan radny Lech Kazimierczak.
Radny LECH KAZIMIERCZYK
Panie Prezydencie bardzo cieszę się, Ŝe remontujemy Trakt Św.
Wojciecha. Chciałbym tylko jeszcze zapytać kiedy mniej więcej ruszymy
z remontem nawierzchni?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Po dwa pytania będziemy, pan radny Grzegorz Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Z zainteresowaniem słucham tej dyskusji, ale przypomnę koleŜankom i
kolegom radnym z Platformy Obywatelskiej, ze w grudniu przyjęliście
budŜet na nierealnych załoŜeniach, czego nawet nie krył sam pan
Prezydent. Dzisiaj ta dyskusja jest tylko tego potwierdzeniem. Wówczas
pan radny krupa wiele mówił o odpowiedzialności radnych PO i
Prezydenta Adamowicza za miasto, dzisiaj widzimy jak wygląda w
bieŜącej realizacji ta odpowiedzialność. Nie da się efektywnie zarządzać
blisko półmilionowym miastem bez realnego planu finansowego, a za
nieodpowiedzialność właśnie Platformy Obywatelskiej w brew temu co
mówił przewodniczący Krupa płaca mieszkańcy. W zaleŜności od
potrzeb Prezydent Lisicki podniesie te ceny, podniesie inne ceny, a za
wszystko na końcu i za ta totalna nieodpowiedzialność zapłacą
mieszkańcy Gdańska. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana Przewodniczącego bo nazwisko
padło, to.
Radny MACIEJ KRUPA
Właśnie, bo ja się nie uchylam od Ŝadnego ze sformułowań, którego
uŜyłem. I co więcej uwaŜam, ze to czego jesteśmy udziałem w tej chwili
tylko potwierdza moje słowa. Bo jeŜeli mówimy o odpowiedzialności, to
właśnie ta odpowiedzialność przejawia się teŜ w tym, ze jeŜeli widzę 400
tys. złotych, których pojawienia się nie rozumie, to pytam. Natomiast
pragnę zwrócić panu uwagę, Ŝe co do zasadniczych zmian zwłaszcza w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska, to one się wiąŜą z
podpisanymi umowami. I to uprzedzaliśmy państwa na początku
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kadencji, ze takie zmiany w budŜecie będą się na bieŜąco pojawiały, bo
jak pojawia się nowa umowa i wiemy, ze mamy przyznane środki z
dotacji, to musimy je wprowadzić do dochodów budŜetowych i
jednocześnie pokazać gdzie będą wydatkowane. Rozumie pan to, czy
nie?
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie Przewodniczący nie po raz pierwszy wykazał się pan tym, ze pan
w ogóle nie zna zasad planowania budŜetowego. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja myślę, ze jeŜeli chodzi o budŜet to duŜa cześć tu
państwa radnych jest juŜ którąś kadencję i budŜet to jest zawsze rzecz,
która się poprawiało, to nie jest nigdy sztywna cyfra. Zawsze się
poprawia, przekłada i tak jak robiliśmy to wcześniej tak będziemy robić
teraz i myślę, ze w przyszłości równieŜ jeśli będą budŜety się pojawiały.
TakŜe nie wykorzystujmy zmian budŜetu do walki. To jest rzecz
naturalna. Proszę pan Prezydent chciał odpowiedzieć.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ta dyskusja tak się pociągnęła, ze zapomniałem pytania. A pytanie
dotyczyło, a będzie przetarg, przetarg będzie ogłoszony, jeśli uchwalicie
zmianę w budŜecie, we wtorek. Jest przygotowany. My przygotowaliśmy
juŜ ten projekt w 2011 roku, wtedy w związku z tym, ze się przesunęły
wpływy nie podpisaliśmy kontraktów na realizację Armii Krajowej
PKM3A, po prostu musieliśmy zrezygnować z pewnych zadań. Tera
kiedy mamy podpisane te kontrakty a Słowacki, Sucharski będą
podpisane do czerwca, bo złoŜyliśmy juŜ aplikacje, złoŜyliśmy nowe
wnioski, nie mamy Ŝadnych nadzwyczajnych uwag do naszych wniosków
w tym momencie po prostu, i dzięki temu, ze są wolne środki moŜemy
rozpocząć tą procedurę jeśli wyrazicie państwo na to zgodę i do 15 maja
zakończymy ten proces. Czyli na Euro będziemy mogli wjeŜdŜać od
strony Pruszcza juŜ wyremontowana ulicą Trakt Św. Wojciecha.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Skiba.
Radny PIOTR SKIBA
Panie Przewodniczący tutaj mam do państwa 2 pytanka, takie konkretne
związane z autopoprawka do budŜetu. Punkt 35 poszerzenie odcinka
Czarny Dwór. Chciałem tylko tutaj dopytać, czy to oznacza, Ŝe na
odcinku pomiędzy skrzyŜowaniem z Aleja Jana Pawła i dzisiejszym
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skrzyŜowaniem z Aleją Hallera ulica Czarny Dwór będzie miała przekrój
2x2? Oraz 36 punkt kolejny przebudowa skrzyŜowania trasy
Słowackiego Aleja Legionów, ja w tej sprawie zadawałem pytanie i
chciałem się zapytać czy w ramach tego 1 mln 800 tys złotych właśnie
będą dobudowane dodatkowe 2 pasy na Alei Rzeczpospolitej od strony
Przymorza przed skrzyŜowaniem w trasę Słowackiego?
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
JeŜeli chodzi o trasę Słowackiego i Aleję Legionów, to nie jest niczym
nadzwyczajnym, ze przyznajemy się teŜ do jakichś błędów albo do tego,
ze się uczymy na błędach i w pewnym sensie Aleja Havla nauczyła nas,
ze pewnie powinniśmy popatrzeć zawsze nie tylko na kończenie się
projektu, ale na to co będzie jeszcze na skrzyŜowaniu obok
skrzyŜowania i tu analizy ruchowe, które powtórzyliśmy, bo one
pierwotnie teŜ były wykonywane, to nie jest tak, ze my ich nie robiliśmy,
wskazały na to, ze prawdopodobnie powinniśmy poszerzyć o jeden pas i
dlatego robimy zaprojektuj i wybuduj w procedurze przebudowy tego
skrzyŜowania. Po to Ŝeby poprawić jego przepustowość. Jeśli chodzi o
Czarny Dwór dokładnie mamy te samą sytuację. Tak 2x2 dlatego, ze tam
wchodzi takŜe odcinek Drogi Zielonej i teŜ powoduje pewna kumulację,
która pierwotnie w układzie analizowania projektu samej budowy
Słowackiego nie wskazywała na kumulowanie się ruchu, ale dzisiaj po
wprowadzeniu kolejnych zmian i kolejnych efektów komunikacyjnych na
innych trasach okazało się, ze mamy problem z przepustowością.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Słodkowski.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Ja nie bardzo rozumiem skąd ta radość z budowy, znaczy remontu
Traktu Św. Wojciecha zwaŜywszy, ze ona przede wszystkim słuŜy
mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego. Odcinek remontowany jest
pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Lipce, więc on mieszkańcom Oruni
jakoś tam szczególnie sienie przysłuŜy w olbrzymim procencie. Warto
jednak Ŝeby stan dróg na obszarze gminy był w dobrym stanie. Wiec
chciałbym tylko dopytać kiedy doczekamy się remontu Okopowej. Te
roszczenia odszkodowawcze, o których pan rezydent mówił z tytułu
zniszczonych zawieszeń myślę, ze w tym samym jak nie większym
stopniu dotyczy tego odcinka Okopowej pomiędzy Bramą WyŜynną a
Urzędem Wojewódzkim. Chciałbym jeszcze dopytać czy ta zmiana w
budŜecie dotycząca Traktu Św. Wojciecha jest wynikiem wniosków grupy
radnych czy jest wynikiem analiz, które przeprowadził ZDiZ raz tak jak
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pan Prezydent powołuje, wspomina tego, ze miasto chciało uniknąć
odszkodowań od właścicieli samochodów? Dwa pytania. Dziękuję.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Postaram się od razu odpowiedzieć na obydwa. Tak jak mówiłem o ulicy
Okopowej czyli o tym co tutaj właściwie widzimy stąd i kawałek dalej w
kierunku Urzędu Wojewódzkiego będzie naprawiona warstwa ścieralna
dlatego, ze mamy projekt na przebudowę całego tego układu i tu
będziemy go przebudowywać jeŜeli oczywiście ułoŜymy dobrze strukturę
finansowania, to znaczy albo dostaniemy środki z rezerwy subwencji
drogowej lub uda nam się ten projekt uzbroić w jakąś całość projektu
europejskiego. Natomiast powiem po raz trzeci, ja mówiłem to dzisiaj
dwa razy, i powiem to jeszcze raz, ale rozumiem, ze jest taka potrzeba.
Projekt jeśli mówimy o modernizacji Traktu Św. Wojciecha był
przygotowany w roku 2011. W 2011 roku przygotowaliśmy cały projekt,
cała
technologie
modernizacji
układu,
wtedy
był
równieŜ
przygotowywany projekt i technologia dla przebudowy Traktu Św.
Wojciecha, równieŜ dla innych ulic w tym mieście. Ta była wskazana
przez ZDiZ jako kluczowa. I oczywiście to nie jest tylko jedna przyczyna,
przyczyn na podstawie których proponujemy podjecie takich decyzji jest
wiele, tak jak wielopłaszczyznowe jest miasto. Natomiast zastosowanie
nakładów do efektu, który osiągniemy jest najlepsze jeśli chodzi o akurat
relacje w układzie trasy Trakt Św. Wojciecha. Chciałem zwrócić uwagę,
ze na przykład na te drogę mamy równieŜ juŜ partycypacje osób
prywatnych, przedsiębiorców, którzy wpłacają na to konto pieniądze. Z
tych pieniędzy 7 mln w zeszłym roku chyba 170 tys albo 150 nie
pamiętam wpłynęło a konto tejŜe modernizacji z przedsiębiorstwa Skat,
ajk dobrze pamiętam, bo musiałem się tym zajmować indywidualnie
akurat projektem, bo teŜ takie rzeczy są. Natomiast tam otwiera się nowa
przestrzeń biznesowa. To jest miejsce, w którym mamy węzeł z
Obwodnicą Południową. Tam będą lokowały się firmy transportowe,
firmy logistyczne a równieŜ biura usługowe. Ta przestrzeń będzie
zdecydowanie bardziej usługowa niŜ indywidualna. Dziękuje.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Grzelak.
Radny PIOTR GRZELAK
Ja trochę pozwolę sobie ad vocem tego co powiedział radny Słodkowski.
Dlatego, ze jestem w grupie osób, które się podpisały pod ta interpelacją.
Problem polega na tym, ze musimy wszyscy być świadomi w jaki sposób
pewne inwestycje są w Gdańsku realizowane i w jaki sposób radni chcą
się w to wszystko angaŜować. O tym, Ŝe Trakt Św. Wojciecha ma być
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remontowany była rozmowa od dłuŜszego czasu. To tak jak pan
Prezydent Bojanowski powiedział. Dzisiaj jest szansa na to, bo udało się
uzyskać i projekt i znaleziono odpowiednią technologię, Ŝeby to robić.
Nigdy nie ukrywałem i nie ukrywam, ze nasz wniosek był takim
wsparciem politycznym tej inicjatywy, dlatego, ze często takiego
wsparcia ze strony radnych oczekuje. Czasu są radni, którzy piszą wiele
interpelacji i dobrze, ale czasami są teŜ radni, którzy chodzą po
wydziałach, rozmawiają z dyrektorami i starają się brać udział aktywny w
Ŝyciu swojej dzielnicy i całego miasta. Dziękuje bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
No ja chciałbym wzmocnić tą śmiałą tezę radnego Słodkowskiego, ze nie
ma z czego się cieszyć z tego remontu, bo to Puszczanie z niego
korzystają. Panie radny, korzystają ludzie z Katowic, z Poznania, którzy
chcą przyjechać do Gdańska i zobaczyć nasze piękne morze.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja chciałam poprosić pana Prezydenta Bojanowskiego, Ŝeby nie uciekał
przed odpowiedzią na pytanie, które będę stawiać przy kaŜdym punkcie
obrad dzisiejszej sesji, mianowicie, czy na Euro 2012 będzie
uruchomiona druga nitka Słowackiego od Potokowej? PoniewaŜ jest
prawdą co mówi pan Przewodniczący Krupa, ze podpisał pan kontrakt
na 17 mln złotych dotacji, ale jednak plan dochodów w budŜecie, o czym
będzie mówiła pani Skarbnik z tytułu Trasy Słowackiego zmniejsza się o
40 mln złotych. JuŜ zupełnie na koniec chcę powiedzieć panu
Przewodniczącemu Krupie, ze rzeczywiście nasz budŜet jest oparty o
4% wskaźnik wzrostu PKB, o który nie jest juŜ oparty nawet budŜet kraju.
Stad pewnie pan radny Strzelczyk wytknął tą no mała realność
dochodów budŜetu Gdańska. Ale oby się spełniły. Czego państwu Ŝyczę.
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa budŜet miasta jest naprawdę na bieŜąco monitorowany i
stąd są te zmiany, które państwo widzicie. Ja moŜe wrócę do roku 2011.
Między innymi wspomniałam o, bo było pytanie pani radnej Banach, jak
to się dzieje, ze jest dług mniejszy. Powiedziałam, ze nie zaciągnięto
prawie 100 mln złotych. Świadczy o tym, ze my rzeczowe zadania, ale
równieŜ w ujęciu finansowym zderzmy ze środkami, źródłami
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finansowania. JeŜeli proszę państwa wiemy w miesiącu grudniu, czy pod
koniec listopada, Ŝe przedłuŜa się troszeczkę harmonogram prac, albo,
ze prace są odebrane po poprawkach, wiec z pewnym opóźnieniem a po
odbiorze prac wystawiane są faktury z terminem płatności 30-dniowym,
to wiadomo, ze te płatności dopiero nastąpią w roku następnym. Stad teŜ
nie został zaciągnięty kredyt. Czyli wskazujemy państwu, ze na bieŜąco,
pod koniec roku szczególnie kaŜde finansowanie kaŜdego zadania jest
zderzane ze źródłem finansowania i stad są te zmiany i potem jest
odtworzenie środków miedzy innymi na zadania, które powinny się były
skończyć w roku 2011, a musimy je finansowo odtworzyć w roku 2012,
ale równieŜ te zadania wieloletnie, które są do roku 2013 czy 2014
odtwarzamy środki, które były niewykorzystane w roku 2011. TakŜe
wydaje mi się proszę państwa, nie wydaje mi się, jestem przekonana, Ŝe
nasz budŜet jest bardzo dobrze monitorowany. A skąd się wzięła ta
autopoprawka. Bo mięliśmy właśnie dyskusje z panem Prezydentem
Bojanowskim na temat tych wszystkich korekt dotacji, poniewaŜ upewnił
się, ze najpóźniej będzie podpisanie tych dwóch umów w miesiącu
czerwcu, w związku z czym postanowiliśmy te kwotę 17 mln wprowadzić
do budŜetu uznając, ze jest to bezpieczne źródło finansowania. A
dlaczego zdejmujemy 40 mln złotych, ponad 40 nadal na dotacje na
Trasie Słowackiego i Sucharskiego, bo wspomniałam państwu, ze
wprowadzamy wolne środki 48 mln złotych, zastępujemy i to jest
bezpieczne bo być moŜe, ze te dotacje na 40 mln złotych wpłyną w tym
roku, i wówczas, jeŜeli będziemy mięli przekonanie, ze one wpłyną to
przedstawimy państwu nową propozycję rozdziału tych środków na
inwestycje. Dziękuję.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący, wysoka rado, panie Prezydencie. Ja myślę, ze
jak juŜ tak lubicie przebudowywać ten projekt budŜetu, czy budŜet to
tnijcie juŜ tak do kości. Pamiętajcie o ulicy Spacerowej. My w ubiegłym
roku szacowaliśmy, Ŝe nakłady rzędu 15-20 mln złotych poprawiłyby
ruch drogowy w obszarze od Osowej, aŜ do Oliwy, do Grunwaldzkiej o
jakieś 20%, a wiec przy nieduŜych nakładach naprawdę duŜe efekty.
Warto to zadanie gdzieś zaplanować. A tym czasem nie ma w planach, a
w końcu są to nieduŜe nakłady maksimum do 20 mln złotych. Wstępne
opracowania są, moŜe warto by było podjąć wniosek grupy radnych, ja
chętnie do takiego wniosku się dołoŜę chciał z ulicy Spacerowej
korzystam rzadko, ale sądzę, ze z tego ruchu, który tam się przetacza to
na pewno Gdańszczanie te 15 mln rocznie dopłacają w straconym
paliwie i straconym czasie. TakŜe warto ta inicjatywę, to zadanie podjąć.
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Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie Przewodniczący no chciałem się odnieść do tego, o czym tutaj juŜ
wspominał radny Kamiński a o czym mówił radny Słodkowski. No
szczerze mówiąc dziwie się bardzo koledze, który powiedział, ze, do
tego jest jeszcze radnym okręgu nr 1, gdzie ulica Trakt św. Wojciecha
przebiega, mówiąc, ze nie cieszy się. No ja bym proponował w takim
razie idąc tym tokiem myślenia aby zwrócić się do wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast ościennych i gmin ościennych aby równieŜ zrobili cos
takiego, Ŝeby tam moŜe nie remontowali swoich dróg, my natomiast w
Gdańsku będziemy drogi osiedlowe tylko remontowali. Proszę państwa,
no o czym tutaj była mowa, no drogi zwłaszcza takie jak Trakt Św.
Wojciecha to są drogi, ulice, które powodują, ze miasto Gdańsk się
rozwija. Nie budujemy tego tylko dla siebie. Przy tych ulicach mieszkają
wyborcy pana radnego, co oni sobie w tym momencie pomyślą.
Dziękuję.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam dwa krótkie pytania do pana Prezydenta. Nie dyskutujmy o
wadze czy istotności Traktu Św. Wojciecha bo ona jest oczywista.
Natomiast pan Prezydent wspomniał, ze tam przewiduje się taką formę
współfinansowania czy partycypacji w kosztach modernizacji Traktu Św.
Wojciecha przez firmy prywatne. Ale o ile dobrze wiem Trakt Św.
Wojciecha jest w ciągu drogi krajowej 91, czy w związku z tym GDDKiA
będzie partycypować w kosztach tego, czy tez nie?
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Generalnie nitka Słowackiego będzie uruchomiona, będzie jej
przejezdność mobility koncept, który państwu prześlę pokazuje
wykorzystanie tej ulicy nowej Słowackiego jako środka transportowego
na Euro 2012 w dni meczowe. Odnosząc się do pytania pana radnego,
to nie GDDKiA nie partycypuje. Natomiast na razie partycypuje jeden
inwestor, który uzyskał pozwolenia na budowę biurowca i swojej bazy,
firma SKAT. DuŜa firma transportowa z siedziba w Gdańsku, dzięki Bogu
płacąca tu podatki. Mam nadzieje, ze przerejestruje równieŜ wszystkie
swoje zestawy bo taką deklaracje wstępnie złoŜono, to jest ponad 130
zestawów kaŜdy podatek około 2000 zł rocznie. Dziękuję.
Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Ja chciałem się tylko odnieść do zarzutu panie radnej Banach, ze budŜet
miasta Gdańska jest nierealny poniewaŜ opiera się na wskaźniku
rozwoju gospodarczego wyŜszym niŜ wskaźnik rozwoju gospodarczego
kraju. Myślę, ze to jest zupełnie oczywiste, ze musimy ten wskaźnik mieć
wyŜszy niŜ wskaźnik kraju, ze względu na to, ze Gdańsk jest centrum
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gospodarczym na północy, ze względu na Euro 2012 i zakładanie
równego wskaźnika myślę, ze byłoby wielkim błędem.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Ja widzę, ze radny Wiecki zaczyna się bawić w klasyczny głuchy telefon.
Czyli raz usłyszany komunikat będziemy teraz przemielali w ten sposób,
ze w końcu wyjdzie nie to, co zostało powiedziane. Ja mam nadzieję, ze
te zdolności komunikacyjne radny Wiecki zastosuje jak trzeba odbierać
korespondencję ze straŜy gminnej, bo to by ułatwiało wiele spraw w
mieście. Przy najmniej nie zajmowanie się sprawami radnego Wieckiego
na sesjach Rady Miasta. Do konkretów. Na Orunie jak pan radny wie jest
kilkanaście ulic wciąŜ jeszcze brukowanych oraz ulic, które wymagają
budowy kanalizacji i w moim przy najmniej mniemaniu mieszkańcy ulicy
Smoleńskiej czy ulicy Raduńskiej byliby znacznie bardziej zadowoleni z
remontu tych ulic niŜ z Traktu Św. Wojciecha. Co nie wyklucza, ze
remont ulicy Trakt. Św. Wojciecha jest niezwykle istotny. Ja natomiast
zwracałem uwagę na to, Ŝe moŜna było remont warstwy ścieralnej
połączyć z elegantami uspokojenia ruchu Traktu Św. Wojciecha.
ZwaŜywszy, ze w toku realizacji inwestycji Trasa Sucharskiego i
Obwodnicy Południowej ruch tranzytowy drogą krajową DK91 spadnie i
większość tego ruchu zostanie przeniesiona na inne dogi tranzytowe
wiec kolejno Trakt Św. Wojciecha stanie się nie lokalną ulicą, ale nie
ulica o takim charakterze zbiorczym jak ma to dzisiaj. Wiec warto byłoby
dzisiaj rozmawiać i dyskutować, a w następnych latach takŜe planować
w perspektywie budŜetowej inwestycje w uspokojenie ruchu tak, Ŝeby
mieszkańcom Oruni Ŝyło się lepiej. Tak jak pan, ja równieŜ dbam o głosy
wyborców, natomiast nie robie to takim populistycznymi stwierdzeniami,
jakimi mnie pan raczył tutaj obdarzyć przed chwila. I miałem tutaj
przeznaczenie przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych, którzy
bezpośrednio na pewno się poruszają, a nie kierowców Krakowa,
Meczugorie czy Odessy.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Ja chce tylko tyle powiedzieć, ze te ulice, o których pan wspomniał min.
Smoleńska to są ulice, które składają wnioski i do pana Prezydenta i do
ZDiZ nie od dzisiaj jeszcze w poprzedniej kadencji. Tylko tyle, dziękuję.
Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Panie Przewodniczący ja nie wiem czy jeszcze ktoś się zgłosił do głosu,
ale jeŜeli tak to mam wraŜenie, ze nasza dyskusja powoli powinna
wygasać i wnioskuję o zakończenie listy mówców. Co więcej, myślę, ze
nie ma sensu dyskutować czy ulica Smoleńska jest droga krajową, czy
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Trakt Św. Wojciecha jest droga krajową i jaka ulica jest centralna ulicą
na Oruni. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Zgłoszony jest pan Falandysz, Kamiński, pani Geryk i
Kazimierczyk. Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem listy?
za
- 19
przeciw
- 8
wstrzymało się - 1
lista mówców została
zamknięta

Radna śANETA GERYK
Panie Przewodniczący ja w tej samej sprawie się zgłosiłam co kolega
Marcin Skwierawski. TakŜe juŜ dziękuje za głos.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
No ja bardzo się cieszę, ze radny Słodkowski jest dodatkowym radym do
tych, którzy są skupieni w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
którzy zaczynają rozumieć, ze nie moŜna zostawić ulic lokalnych
dzielnicowy, i bardzo się cieszymy i witamy pana.
Radny LECH KAZIMIERCZYK
Z tego co ja się orientuje to juŜ część ulicy Raduńskiej została
wyremontowana. Chciałbym tub tylko usłyszeć małe potwierdzenie,
poniewaŜ słyszałem, ze jeszcze dalsza Cześ ulicy Raduńskiej ma być w
następnym etapie dalej remontowana. Czy tak jest? Chciałbym usłyszeć
odpowiedź. Dziękuję.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Ja chciałem skomentować tylko ten obyczaj, który mamy tutaj na sesjach
Rady Miasta zamykania listy mówców. No uwaŜam, ze to nie powinno
mieć miejsca. Po to tu jesteśmy Ŝeby dyskutować. Wiem, Ŝe niektórzy
radni lubią mówić, być moŜe lubią siebie słuchać, no ale naszym
obowiązkiem jest siedzenie tutaj i ich wysłuchanie. Bardziej bym się
martwił o radnych, którzy nie zabierają głosu wcale.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, ze przywilej zgłaszania
takiego wniosku i zamykania listy jest normalnie w naszym regulaminie i
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moŜna z niego korzystać, nie jest to nic złego. Czasami szanowni
państwo na pewno sami to słyszycie, ze wiele rzeczy z tych się powtarza
nic nowego się nie wnosi. Pewnie jest to odpowiedni moment, Ŝeby jeŜeli
coś nowego jest i powaŜna dyskusja, to na pewno trzeba, ale w sytuacji
kiedy mówimy cały czas o ulicy Trakt Św. Wojciecha to rzeczywiście, to
nie ma juŜ z budŜetem wiele wspólnego. Czy pan prezydent, czy pani
Skarbnik chce jeszcze na koniec, bo juŜ lista została zamknięta?
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ja chciałem powiedzieć, ze ulica Raduńska jest remontowana w
odcinkach około 160 m rocznie i ten plan będzie kontynuowany. RównieŜ
wejdzie w to za chwile ulica Piaskowa. To wszystko jest powiązane z
przebudowa sieci kanalizacyjno-deszczowej i wodnej i powoli będziemy
ten proces kontynuowali, on jest rozłoŜony na lata. Zresztą był
zaplanowany juŜ 2 czy 3 lata temu i jest kontynuowany od tych 3 lat.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Proszę państwa przypomnę tylko, Ŝe dyskutowaliśmy
nad drukiem 486 z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
7
1

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

Uchwałę Nr XXIII/445/12
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska na lata 2012-2040
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na
2012 rok (druk 487) + autopoprawka
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, KSiB opinia pozytywna, KPGiM pozytywna, KRPiOŚ
pozytywna, KSSiOZ pozytywna, KE pozytywna, KKiP pozytywna, KSiT
pozytywna, KSiŁP pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 487 z autopoprawką?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
7
1

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

Uchwałę Nr XXIII/446/12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu
Miasta Gdańska na 2012 rok
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru inkasa opłaty skarbowej oraz
określenia
inkasentów
i
wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk 481)
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, KSiB opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 481?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/447/12
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa opłaty
skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
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4) Uchwała
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Stogi
Mieszkaniowe
w rejonie ulic Wrzosy i Stryjewskiego
w mieście Gdańsku (druk 478)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 478?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/448/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe
w rejonie ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

41

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Letnica - osiedle, część północna
w mieście Gdańsku (druk 479)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, KRPiOŚ opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny
Krzysztof Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie Przewodniczący, panie dyrektorze. No nie ukrywam, Ŝe o czym
zresztą pan wie, ja jestem osobiście przeciwnikiem tak wysokiej
zabudowy na Letnicy natomiast na pewno trzeba tam dokonać zmian.
I w związku z tym, chciałbym, Ŝeby mi pan odpowiedział na kilka pytań.
Pytania będą dotyczyły uwag, które były zgłoszone do projektu. Uwagi te
zresztą wszystkie zostały odrzucone, ale chciałbym, Ŝeby mi pan
wyjaśnił dlaczego. Pierwsza z uwag brzmiała o wprowadzeniu do karty
terenu ulicy Muzycznej nakazu budowy w ramach inwestycji drogowej
ekranów akustycznych w rejonie terenu 001 osłaniających istniejące
budynki mieszkalne. Dlaczego to nie zostało uwzględnione? Uwaga
druga. Było wnoszone o przesuniecie granicy pasa drogowego drogi
serwisowej w terenie 024 w kierunku południowym, tak by uniknąć
usunięcia 3 duŜych drzew ozdobnych. JeŜeli to jest proste, nie wiem,
moŜe pan mi odpowie dlaczego tutaj taka drobna uwaga nie została
uwzględniona? Panie Przewodniczący, bo pan dyrektor zgłasza, Ŝe nie
słyszy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Właśnie ja to samo. My tutaj rzeczywiście mamy bardzo słaby sygnał w
głośnikach i pogłosy jakieś słyszymy. No niestety cos się dzieje dzisiaj.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Trzecia uwaga, było wnoszone o poszerzenie pasa drogowego
pomiędzy posesjami 37 i 44. Jest to niezwykle krótki odcinek i to
poszerzenie spowodowałoby poprawę komunikacyjną dla tego terenu a
jest to raptem na moje oko około 50m. dlaczego nie zostało to
uwzględnione? Kolejna z uwag. Zakaz lokalizacji nośników reklamowych
wolnostojących za wyjątkiem szyldu o maksymalnej powierzchni 0,5 m2.
ja rozumie, ze wnioskodawcy 0,5 m, chodziło tam o jedna z firm, która
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tam działa, to jest mało. Ja szczerze mówiąc teŜ tak uwaŜam, ze nie
naleŜy tworzyć, Ŝeby ktoś tam zaśmiecał miasto poprzez reklamy jakieś
płatne, natomiast swoja reklamę, myślę, ze warto byłoby tutaj dopuścić
do 2 m2. kolejna uwaga, chodziło o uwagę nr 22, która została
odrzucona. Wnioskodawca wnosił o zwiększenie wysokości zabudowy
do 24, zamiast proponowanych w projekcie 14m. Natomiast na stronie
41 uchwały jest 18 m. Czy to jest tylko literówka, jakiś błąd? Prosiłbym,
Ŝeby pan odpowiedział na te kilka moich zapytań.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Drugi głos, zgłasza się pan radny Dariusz Słodkowski.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie dyrektorze chciałem spytać ile osób wzięło udział, ile razy odbyło
się wyłoŜenie i ile osób wzięło udział w wyłoŜeniach. Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący, państwo radni zaraz uszykujemy te odpowiedzi.
Nie wszystkie usłyszałem, więc będę prosił o powtórzenie. Jeśli chodzi o
wyłoŜenia, były 2 wyłoŜenia. W pierwszym wzięło udział 6 osób, w
drugim 2 osoby, ale to były te same, co w pierwszym uczestniczyły.
TakŜe w sumie 6 osób. Teraz jeśli chodzi o ekrany akustyczne, ekrany
akustyczne są dlatego w planie nie ustalone, ze one dla wymagania
ochrony zabudowy mieszkaniowej będą przedmiotem analizy w trakcie
prowadzenia inwestycji i oddziaływania inwestycji. W tej chwili mamy
jedynie sytuacje planistyczną gdzie na podstawie pewnych prognoz i
symulacji wyznaczone oddziaływanie akustyczne natomiast to w trakcie
realizacji moŜe się zmienić. TakŜe tutaj interesy mieszkańców nie są
zagroŜone. Jeśli będą te ekrany akustyczne potrzebne, to inwestor drogi
będzie je musiał zbudować. Natomiast wpisanie ich do planu
powodowałoby konieczność realizacji tych ekranów nawet gdyby nie były
potrzebne. Wiec to jest nieracjonalne. W toku przygotowywania
inwestycji zostaną zrobione szczegółowe odległości np. od zabudowy, to
w tej chwili z planu nie wynika, bo w planie jest tylko pas drogowy. I to
zostanie jeśli się okaŜe niezbędne dla zachowania standardu
akustycznego istniejącej zabudowy mieszkaniowej, to te ekrany będą
zrealizowane. Nawet mino, Ŝe nie są w planie ustalone jako
obowiązkowe. Teraz usłyszałem w kwestii nośników reklamowych. Ta
powierzchnia 0,5 m2 jest pewnym standardem, który dotąd dobrze
funkcjonował, ale oczywiście rzecz podlega dyskusji i postulowane przez
pana 2 m2 teŜ mogły by być rozwaŜane. Podjęliśmy w tej chwili w tym
roku koncepcje regulacji estetyki miejskiej z inicjatywy Komisji Rozwoju
Przestrzennego, bo oczywiście 2 m jest równie dobra liczba jak 0,5 m,
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ktoś przyjdzie i powie, ze on lubi 2,5 i 2,5 tez nie godzi w ład
przestrzenny. Rzecz jest bardzo ocenna. Na razie mamy te 0,5 m, a w
toku przeprowadzenia tej koncepcji dojdziemy do, mam nadzieje
dojdziemy, do jakichś bardziej umotywowanych wielkości, choć w
pewnym zakresie tez to będą wielkości zdane autorytarnie, z którymi inni
się nie będą zgadzać, ale cos musimy ustalić jeŜeli w ogóle moŜemy
regulować. Podnoszone w niektórych innych, nie w tym przypadku bo
akurat tutaj kwestia reklam nie była moŜe przesadnie waŜna,
podnoszone, przez niektórych orędowników regulacje kwestii reklam w
planach w innych miastach, konkretnie w Białołęce w Warszawie, tam
ten limit był określony zgodnie z ustawa, czyli właściwie nie był Ŝadnym
limitem. Tutaj pan ocenia, ze jest zbyt ostry, mogę się z tym zgodzić, ale
na razie nie mamy lepszej liczby. Teraz jeśli chodzi o szerokość ulicy
miedzy posesjami przy ulicy bocznej Uczniowskiej, tutaj proszę państwa
w sposób minimalny została ta wielkość poszerzona, ale nie do
standardu, który jest wymagany dla ulicy publicznej. W związku z czym
ustaliliśmy, ze tam będzie ciąg pieszy, on moŜe być uformowany, tak jak
zresztą jest w tej chwili w formie jednoprzestrzennej i tutaj nie chcemy
powiększać tych szerokości dlatego, ze to by się odbywało kosztem
nieruchomości prywatnych, za które przysługiwałoby odszkodowanie, a
tym czasem obecny stan funkcjonowania tej ulicy jest wystarczający, i tu
się nie spodziewamy, Ŝeby ta właśnie wąska ulica nabrała jakiegoś
większego znaczenia. Ona będzie ulicą uboczną dojazdową bo ulica
Droga Zielona i Ulica Muzyczna przejmie tutaj znaczny ruch. Tu jeszcze
chciałbym ogólnie powiedzieć, bo to nie jest prawda, ze wszystkie uwagi
zostały odrzucone. Wszystkie uwagi zostały odrzucone te, które były
podniesione na ostatnim wyłoŜeniu. Natomiast po pierwszym wyłoŜeniu
6 uwag zostało uwzględnionych. Miedzy innymi ta dotycząca wysokości i
w terenie jest teraz wysokość 24 m i dodaliśmy tam funkcje
mieszkaniową. Proszę jeszcze powtórzyć pytanie, którego nie
usłyszałem.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
(Radny powtarza pytanie – wyłączony mikrofon)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Proszę państwa tutaj jednak dysponowaliśmy projektem budowlanym
Drogi Zielonej i Uczniowskiej i połączeń no i niestety ten projekt
budowlany przeznaczał te krzewy ozdobne do wycięcia. W związku
czym nie mogliśmy w planie ustalić ich ochrony poniewaŜ byśmy
uniemoŜliwili tym samym realizacje Drogi Zielonej.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 479?
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Uchwałę Nr XXIII/449/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Letnica - osiedle,
część północna w mieście Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Strategii
realizacji
systemu
tras
rowerowych (SR STeR) w mieście
Gdańsku (druk 480)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo, KRPiOŚ opinia pozytywna, KSiT nie opiniowała tego
wniosku. Pan radny Falandysz.
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Radny JAROMIR FALANDYSZ
Ja mam takie pytanie. poniewaŜ ten STeR był juŜ dosyć szeroko
konsultowany społecznie, właściwie w kaŜdej dzielnicy, gdzie będą
budowane te drogi rowerowe były odpowiednie konsultacje. To jest
wymóg ustawowy i będą przeprowadzone jeszcze raz tak?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dotychczasowe konsultacje miały charakter merytoryczny i były robione
z potrzebami i maksymalnym zaangaŜowaniem publiczności, w
szczególności środowisk rowerowych, ale nie był robiony zgodnie z
ustawą o udostępnianiu. Wymóg przeprowadzenia tej partycypacji
zgodnie z ustawą jest warunkiem uchwalenia programu strategicznego.
Dlatego tu partycypacja społeczna będzie na pewno w mniejszym
zakresie, ale za to zgodnie z formalnymi wymogami będzie sporządzona
miedzy innymi, to nie było dotąd sporządzone, będzie sporządzona,
postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, czyli będzie dorobiona strategiczna ocena oddziaływania na
środowisko. Oba te dokumenty Ster plus ta ocena oddziaływania na
środowisko, będzie poddana tej ustawowej konsultacji. Tu warunkiem
niezbędnym jest właśnie uchwała o przystąpieniu do procedury.
Radna JOLANTA BANACH
Ja nie chcę zabierać czasu, tylko chciałbym zaapelować aby poszerzyć
te definicje partycypacji społecznej o taki wcześniejszy udział rad dzielnic
w opracowywaniu strategii. One wszystkie jak pamiętam spotkania,
mówię o radach dzielnic bardzo duŜo maja uwag i ciekawych i dosyć
dramatycznych jeśli chodzi o bezpieczeństwo juŜ wytyczonych ścieŜek
rowerowych.
Radny SZYMON MOŚ
Chciałbym poszerzyć pytanie radnego Falandysza, które było toŜsame z
moim jeŜeli chodzi o konsultacje społeczne. W mojej opinii jest to
kluczowy element w budowy ścieŜek i tras rowerowych. Konsultacje ze
środowiskami wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tymi, które aktywnie
działają na rzecz promocji rowerów i zdrowego trybu Ŝycia. Chciałbym
się zapytać czy jest moŜliwość poszerzenia tych formalnych konsultacji,
o których pan dyrektor mówił, Ŝe są wąskie, węŜsze w stosunku do tych
poprzednich, poszerzenia w nieformalny sposób, Ŝeby objęły moŜliwie
wszystkie środowiska, w tym równieŜ rady dzielnic, wszelkiego rodzaju
stowarzyszenia, organizacje społeczne, lokalne grupy działania jak
chociaŜby taka jak u mnie w moim okręgu na Przymorzu funkcjonuje.
Dziękuję.
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MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Proszę państwa, uŜyłem sformułowania mniej szerokie, to jest tylko
jakby obserwacja pewnej praktyki, poniewaŜ wszystkie działania
partycypacyjne są zwrócone do ogółu ludności. Oczywiście tu juŜ
standardowo występujemy z zaproszeniami do składnia uwag, wniosków
itd., takŜe do rad dzielnic i rad osiedli i takŜe do organizacji
pozarządowych, tutaj w szczególności organizacji pozarządowych
związanych ze środowiskiem rowerowym. Ale tak jak pani Banach
słusznie zauwaŜa środowiska rowerowe mają pewną tendencje
supremacji w problemie rowerowym a mniej doceniania na przykład
pieszych a takŜe mają bardzo duŜą łatwość eliminacji innych grup
interesów na przykład zmotoryzowanych wyborców. Więc rzecz nie jest
taka oczywista, ale tutaj za wskazaniem państwa wystąpimy równieŜ z
bardziej ukierunkowanymi na piśmie czy przez Internet zaproszeniami do
konsultacji tych środowisk, o których mówiłem i rad osiedlowych teŜ.
Radny SZYMON MOŚ
Ja w swojej w swojej wypowiedzi nie chciałem negatywnie
nacechowywać Ŝadnej z grup ani rowerzystów, ani Ŝadnej innej grupy
poniewaŜ kaŜda grupa walczy wiadomo o swój interes. W związku z nie
będę tutaj podejmował się oceny, bo moŜna się oczywiście podjąć tego,
czy ktoś dramatyzuje czy nie, ni chodzi po prostu o to, Ŝeby moŜliwie
szeroko te konsultacje przeprowadzić i tak jak pan dyrektor powiedział,
kaŜdy walczy o swoje interesy i tutaj juŜ państwa rola. Byłoby wywaŜenie
ich, tak Ŝeby pogodzić te opinie. TakŜe ja to doskonale rozumiem. W
swoim pytaniu chodziło mi raczej o takie szerokie pole konsultacji, Ŝeby
moŜliwie duŜo tych grup się wypowiedziało. A potem jak zostanie to
wywaŜone, na czyją rzecz to oczywiście juŜ pana dyrektora rola i
państwa, Ŝeby to w jakiś sensowny sposób pogodzić. Natomiast nie jest
moja intencja i raczej odŜegnywałbym się i zachęcał innych radnych,
Ŝeby nie wartościowali czy ktoś dramatyzuje czy nie, bo kaŜdy stara się
swój interes w jakiś sposób zaakcentować, a pana dyrektora rola Ŝeby te
interesy wywaŜyć i taka była moja intencja. Dziękuje bardzo. Głosów
więcej nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 480?
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Uchwałę Nr XXIII/450/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii realizacji
systemu tras rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

7) w sprawie nadania nazwy ulicy (Cypriana

Kamila Norwida) (druk 474)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, KKiP opiniowała pozytywnie ten projekt. Pan radny
Koralewski.
Radny KAZIEMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado. Kiedy mówimy o ulicach to mi się
przypomniała taka scenka jak taki gość w gumiakach z taczką łatał jakąś
dziurę w asfalcie i tam sypał jakieś kruszywo bitumiczne, przydepnął tym
kaloszem i to pewnie była tam naprawa jakaś doraźna tej ulicy. I tak
sobie pomyślałem, Ŝe jak będziemy mówić o nazwach ulic to zadedykuje
to koleŜankom i kolegom fraszki Cypriana Kamila Norwida. Warto
przeczytać w kontekście tej rzeczywistości, którą na co dzień oglądamy,
a dzisiaj kiedy nadajemy nazwę tej ulicy myślę, ze warto poczytać.
Dziękuje bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, więcej w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych
jest za podjęciem druku 474?
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Uchwałę Nr XXIII/451/12
w sprawie nadania nazwy ulicy (Cypriana Kamila Norwida)
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8) w sprawie nadania nazwy ulicy (Mirona

Białoszewskiego) (druk 475)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, KKiP opiniowała pozytywnie ten projekt. Głos w
dyskusji, ciekawe co teraz zaprezentuje pan radny Koralewski.
Radny KAZIEMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado. Ja Ŝeby pozostać w trendzie,
równieŜ zadedykuję pewien wiersz Mirona Białoszewskiego, nie powiem,
ze był mój ulubiony, ale warto przeczytać pod tytułem „Dziki kraj
przyczyn”. Pan przewodniczący Krupa Maciej.
Radny MACIEJ KRUPA
Wszyscy radni okręgu wyborczego nr 4 otrzymali taką prośbę ze strony
rady dzielnicy StrzyŜa, Ŝeby uwzględnić, ze cześć tej ulicy znajduje się
równieŜ w ramach osiedla StrzyŜa i Ŝeby nie pisać, ze tylko we
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Wrzeszczu Górnym, ale równieŜ na StrzyŜy. Czy taka autopoprawka jest
moŜliwa?
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Poprawkę oczywiście Rada Miasta zawsze moŜe wnieść, niemniej
jednak teren projektowanej ulicy Białoszewskiego leŜy na obszarze
dzielnicy Wrzeszcz Górny, który Rada Miasta uchwaliła w roku 2010.
Natomiast teren dzielnicy StrzyŜa przebiega i kończy się na granicy ulicy
Szymanowskiego. Ta projektowana ulica jest prostopadła do ulicy
Szymanowskiego, takŜe cały obszar projektowanej ulicy jest na obszarze
dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Górny.
Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuje za wyjaśnienia.
Radny MIROSŁAW ZDNOWICZ
Ja co prawda teŜ w tej samej sprawie, bo do mnie tez się o to zwrócono.
Panie dyrektorze, pytanie wyszło dlatego, ze to jest taki trochę sztuczny
podział tej StrzyŜy, który wyłącza całe koszary. Czy się nie planuje
powiększenia StrzyŜy o właśnie koszary osiedle? PoniewaŜ to z róŜnych
względów w trakcie wyborów była jednostka wojskowa i tam było wojsko,
a teraz to właściwie takie wycięte jest, od Słowackiego do
Szymanowskiego koszary wycięte. No i zgadzam się z kolegami z rady
Siedlak, którzy chcieliby, Ŝeby to było równieŜ zaznaczone, ze ta ulica
jak gdyby łączy, no wchodzi w StrzyŜe. Dziękuję.
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Jeśli chodzi o obszary dotyczące obrębów wyborczych oraz dzielnic, to
w tym przypadku jako wydział merytoryczny nie występujemy z
inicjatywą. O ile mi wiadomo, to radni przed wyborami takie inicjatywy
wnoszą. Jeśli takie inicjatywy będą to z całą pewnością Prezydent je
zrealizuje.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych
jest za podjęciem druku 475?
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Uchwałę Nr XXIII/452/12
w sprawie nadania nazwy ulicy (Mirona Białoszewskiego)
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9) w

sprawie
nadania
(Miłocińska) (druk 476)

nazwy

ulicy

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, KKiP opiniowała pozytywnie ten projekt. I kolejny raz
się zgłasza pan Koralewski.
Radny KAZIEMIERZ KORALEWSKI
PoniewaŜ mnie tutaj zachęcają radni do zabrania głosu. Panie
Przewodniczący tak mi się to kojarzy, a propos nazwy tej ulicy, ze miło ci
jest być radna czy radnym Gdańska. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Nie wiem czy pan radny jest w Komisji Kultury? Chyba nie,
moŜe to jest błąd właśnie. Trzeba go karnie przenieść. Dziękuję bardzo,
nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
druku 476?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXIII/453/12
w sprawie nadania nazwy ulicy (Miłocińska)
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

10) w
sprawie
wyznaczenia
terminu
do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta
Gdańska w sprawie nadania ulicy Pokoleń
Lechii Gdańsk w Gdańsku kategorii drogi
gminnej (druk 489);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL – Przewodnicząca Komisji Rozwoju
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pan Prezydent Miasta nie wniósł uwag. Nie ma głosów
w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 489?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXIII/454/12
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy
Pokoleń Lechii Gdańsk w Gdańsku kategorii drogi gminnej
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

11) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego celem prowadzenia wspólnej
polityki kulturalnej Miasta (druk 467);

ANNA CZEKANOWICZ-DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, Komisja Kultury i Promocji opinia pozytywna, Strategii i
BudŜetu pozytywna. Pan radny Nieroda.
Radny ADAM NIERODA
Pani dyrektor, ja mam pytanie jaki jest wkład finansowy Samorządu Woj.
Pomorskiego w te projekty. To znaczy jak kształtują się proporcje?
Dziękuję.
ANNA CZEKANOWICZ-DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Bardzo przepraszam, nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili na to
pytanie, bowiem Samorząd Woj. Pomorskiego całościowo finansuje
działalność tych instytucji. Musiałabym mieć w tej chwili przed oczami
cały budŜet kaŜdej z tych instytucji. Ale oczywiście to nie jest tak, ze
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jakikolwiek z tych projektów jest finansowany całościowo przez
samorząd województwa.
Radna BEATA DUNAJEWSKA-DASZCZYŃSKA
Ja chciałam odpowiedzieć Adamowi, ze przykładowy koszt premiery
baletowej to jest około 600 tyś. w tym przypadku miasta Gdańsk,
partycypuje w kosztach dosyć wysoko, ale to pewno ze względu na
udział naszego wspaniałego, gdańskiego kompozytora Leszka
MoŜdŜera. Na takie wydarzenia naprawdę warto dać pieniądze. Czyli
mamy 600 tyś., a nasz wkład własny wyjątkowo wysoki 350 tyś i to mniej
więcej za zwyczaj się kształtuje tak, Ŝe miasto daje mam wraŜenie do
30% i oczywiście nie na wszystkie projekty. Wkład Samorzadu Woj.
Pomorskiego jest niewspółmiernie wyŜszy do tych kwot, które miasto
Gdańsk przeznacza na kulturę.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie widzę. Kto z pań i panów radnych
jest za podjęciem druku 467?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/455/12
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
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12) w sprawie zmiany nazwy instytucji
z Gdańsk 2016 na Instytut Kultury Miejskiej
oraz zmiany statutu stanowiącego załącznik
do niniejszej Uchwały (druk 468);

ANNA CZEKANOWICZ-DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, Komisja Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głos
w dyskusji pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Dziękuje bardzo panie Przewodniczący. Byłem za Gdańskiem 2016
i mówiłem to na sesji. Pamiętam ta dyskusję, kiedy mówiłem „wszystkie
ręce na pokład” i nadal jestem za Instytutem Kultury Miejskiej. To
naprawdę kawał dobrej roboty pani dyrektor, na ręce pani dyrektor
i wszystkich w ten projekt zaangaŜowanym naleŜą się gratulacje.
Świetnie oceniona gdańska aplikacja no i świetny zespół. Wielka wartość
dodana, którą udało się tą instytucja wnieść do gdańskiej kultury. Myślę
teŜ, ze ten druk jest teŜ dobrym momentem na rozpoczęcie tej debaty
i zainicjowanie duŜej debaty o kulturze w Gdańsku. Dzisiaj słuchałem
wystąpień klubowych pana przewodniczącego Kamińskiego. Chciałem
powiedzieć, ze ta inicjatywa, tak aby oddać cześć prawdzie, była
inicjatywą Platformy Obywatelskiej właśnie, nie nikogo innego i cieszę
się z tego, ze to z tego klubu ten głos wyszedł i cieszę się, ze został tak
pozytywnie przyjęty przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Rzeczywiście mięliśmy świetną debatę na Komisji Strategii i BudŜetu,
mieliśmy świetną debatę o kulturze, o finansowaniu kultury, o potrzebach
zmian. Nie ukrywam i jest to moja opinia jako, to moŜe nie będzie
skromne, ale jako inicjatora tej debaty bo los tych instytucji kultury leŜy
mi na sercu, nie ukrywam, ze moim osobistym zdaniem jest ich znacznie
za duŜo, są za drogie i powinniśmy iść w kierunku wielkiej efektywności
ale tez zrobić wszystko, Ŝeby to właśnie co symbolizuje Gdańsk 2016,
czyli ta świetną jakość, która pojawiła się w Gdańskiej kulturze utrzymać,
wypielęgnować i Ŝeby ochronić to wszystko co dobre a próbować
zmienić to co nie do końca efektywne i co nie do końca jeszcze się
udaje. Albo to co po prostu zastaliśmy i wymaga juŜ zmian. Cieszę się
bardzo z tego, ze pani dyrektor tak pozytywnie się odniosła do naszych
postulatów na tej komisji. Dziękuję bardzo za to, ze zdecydowała się
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pani przygotować analizę takich planowanych zmian, nad którymi
będziemy rozmawiać. Daliśmy sobie na to kilka miesięcy, bo to duŜy
temat, do którego trzeba podejść bardzo spokojnie i zupełnie bez
niepotrzebnych czy partyjnych czy jakichkolwiek innych partykularnych
podziałów. Myślę, Ŝe ta duŜa debata, to oprócz paru fajnych projektów
jedna z największych wartości, których Gdańsk 2016 czy IKM wniósł do
gdańskiej kultury. To znaczy pokazanie, ze jest to taki wyzwalacz do
zmian, Ŝe wyzwolił taką debatę, która będzie się ciągnąć jeszcze przez
długie miesiące i oby zakończyła się dla instytucji kultury miejskiej, dla
organizacji kultury w mieście jak najlepiej. Dziękuję bardzo.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Pani dyrektor, szanowni państwo. Zmiana nazwy tej instytucji, to jest
klasyczny przykład działania w naszym mieście prawa Parkinsona,
dotyczącego takiego niekontrolowanego wzrostu rozrostu biurokracji.
Instytucja Gdańsk 2016 stała się nie aktualna wiec zmieniamy status i
nazwę nie zastanawiając się po co dlaczego, nie ujmując tego w jakieś
szersze ramy. TeŜ nikt nie zwrócił uwagi na to, ze w statucie tej nowej
instytucji zakres działalności i cele są praktycznie takie same jak w
statucie chociaŜby Gdańskiego Archipelagu Kultury. To jest powielanie
tych samych zadań w róŜnych instytucjach. Dlatego ja proponuje, to jest
wniosek juŜ formalny, Ŝeby ta uchwał wróciła na posiedzenie komisji i
dopiero potem gdy odbędziemy juŜ tą debatę o tych organizacyjnych
ramach funkcjonowania kultury w Gdańsku, Ŝebyśmy dopiero wtedy
głosowali te wnioski. JuŜ się nad tym zastanowimy i będziemy mieli jakiś
konsensus w tej sprawie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Czyli jest wniosek o odesłanie do komisji. Przegłosujmy. Kto z
pa i panów radnych jest za odesłaniem druku 468 do prac komisji?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

12
19
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu nie przyjęła wniosku

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.
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Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję. panie przewodniczący, pani dyrektor, rzeczywiście nie mamy
do czynienia ze zmian nazwy, tylko z przekształceniem instytucji, która
została powołana w 2011 roku do realizacji ściśle określonego celu, na
placówkę o charakterze stałym. Na instytucje administrującą stale
projektami kulturowymi. W związku z tym naleŜy zapytać o zasadność
powołania tej instytucji uwłacza, ze ona powiela zadania realizowane
przez administracje samorządową oraz zadania realizowane przez inne
ośrodki kultury. Na przykład § 7k statutu nowo powoływanego instytutu
„inicjowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz promowania równości i
wszelkich innych wartości kulturowych” to przedmiot działalności ECS. §
7 projektowanego statutu ppkt acdefg , zwłaszcza b i e, to przedmiot
działań realizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
czyli działalność edukacyjna, wystawiennicza, organizacja imprez,
wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Spotkania, panele dyskusyjne,
warsztaty muzyczne i plastyczne. Dalej § 7 projektowanego statutu ppkt
f, realizacja projektów europejskich z zakresu kultury inicjowanie
współpracy międzynarodowej, oraz ppkt g inicjowanie i wspieranie
działań partnerskich, to przedmiot działalności Gdańskiego Archipelagu
kultury, wyłoŜony w jego statucie, itd., itd., itd. ponadto część zadań,
które będzie realizował instytut to zadania w układzie funkcjonalnym
budŜetu miasta przypisane Biuru Prezydenta ds. Kultury oraz Biuru ds.
Promocji. Gdyby zechciała zatem pani dyrektor odpowiedzieć na pytanie
jaką nową, istotną ofertę dla działalności kulturalnej ma wnieść instytut i
ile będzie wynosiła dotacja na utrzymanie tej nowo powołanej
administracji z zakresu działalności kulturalnej. Czy jest prawdą, ze w
ubiegłym roku dotacja dla Gdańsk 2016 4 mln i to będzie szacowany
budŜet instytutu? Dziękuję bardzo.
ANNA CZEKANOWICZ-DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Szanowni państwo. W grudniu, kiedy uchwalaliście budŜet Miasta
Gdańska, w tym budŜecie miasta Gdańska oczywiście funkcjonowała
instytucja kultury Gdańsk 2016. BudŜet dla niej uchwalony przez
państwa wynosi 4 mln 100 tys złotych przy 10 i 8/10 etatach. W związku
z tym, nie mówimy w tej chwili o tworzeniu nowej instytucji kultury, tylko
o zmianie nazwy instytucji kultury. Oczywiście kwestia podjęcia debaty
na temat tego jak wyglądają zakresy poszczególnych instytucji kultury.
Czy powinniśmy się zastanawiać nad reformowaniem tych instytucji
kultury jest w moim przekonaniu zupełnie inna sprawą niŜ kwestia w tej
chwili uchwalenia nowej nazwy oraz statutu dla Gdańska 2016.
chciałabym zwrócić uwagę, ze oczywiście w momencie, w którym
będziemy punktować 12 instytucji kultury działających na terenie miasta
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Gdańska w bardzo wielu przypadkach znajdziemy rozmaite sfery, które
będą się zazębiały, czy które będą w jakimś sensie wspólne dla instytucji
kultury. Ale to równieŜ wiąŜe się z tym, by instytucje kultury, które
działają w rozmaitych segmentach tworzyły spójna całość. W momencie,
w którym mówimy o Instytucie Kultury Miejskiej to jest to jednak
instytucja kultury, która ma bardzo wyjątkowy charakter. Nie mieszczący
się bardzo często w ramach instytucji kultury do tej pory funkcjonujących,
których część zresztą zgodnie z nową ustawą zostanie przekształcona w
instytucje artystyczne, cześć w instytucje upowszechniania kultury. Tych
samych instytucji kultury nie zostanie nam tak wiele. Zwracam uwagę, ze
w moim przekonaniu szczególną wartością Instytutu Kultury Miejskiej jest
wskazanie na jej międzysektorowy charakter. To Gdańsk 2016 w
momencie kiedy staraliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury tchnął
w jakimś sensie nowego ducha w myślenie o tym, czym powinna być
kultura w mieście i o tym, by nie było alienacji działania tylko i wyłącznie
nakierowanego na same instytucje, ale by ta instytucja pokazywała w
jaki sposób kultura wchodzi w działania międzysektorowe. W jaki sposób
dzięki działaniom Gdańska 2016 udało się zaktywizować poszczególne
dzielnice miasta, które do tej pory nie były nasycone sztuką mówię tutaj
o takich projektach jak Streetwaves czy narracje, mówię tutaj wreszcie o
bardzo waŜnym projekcie Monumental Art., czyli Festiwal Malarstwa
monumentalnego i powstałym przy tej okazji właściwie projekcie
społecznym a nie kulturalnym, czyli o Programie Lokalnych
Przewodników. Aktywizacji Osiedla Zaspa – Młyniec, którzy sami,
samorodnie stworzyli grupę przewodników, którzy oprowadzają po
swojej dzielnicy opowiadając o jej historii prezentując poszczególne
dzieła. To wreszcie rozpoczęcie działań związanych z tym, Ŝeby badać i
analizować zmiany zachodzace w sektorze kultury pod kontem potrzeb
jakie niesie rozwój miasta, rozwój rozmaitych dziedzin. Tutaj chciałabym
zwrócić uwagę, ze ten projekt został doceniony przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo na projekt obserwatorium kultury.
Instytucja kultury Gdańsk 2016 w konkursie ministerstwa na rok 2012
dostała juŜ 75 tys złotych. Chciałabym teŜ zwrócić uwagę na to, ze
przecieŜ musimy myśleć o tym, ze kultura w mieście musi się rozwijać,
ze kultura będzie bardzo często decydowała o tym, czy rzeczywiście uda
nam się zbudować aktywnego, zaangaŜowanego w Ŝycie miasta
mieszkańca. Wydaje mi się, ze te sektory działalności Gdańsk 2016
bardzo mocno pokazał juŜ do tej pory i bardzo chcielibyśmy, tak jak
mówiliśmy w zeszłym roku powołując tą instytucję, by strategiczne cele
związane z powołaniem tej instytucji zachować. By nie decydować w
momencie, w którym nie osiągniemy prestiŜowego tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury, nie decydować o tym, ze wszystko wraca do stanu
sprzed decyzji o tym, ze właśnie będziemy o ten tytuł aplikować, by
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wszystko co zostało stworzone w trakcie tych starań zniknęło z mapy
Gdańska.
Radny SZYMON MOŚ
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, ze ta uchwała rzeczywiście to
uchwała w zasadzie o charakterze technicznym. Jest to zmiana nazwy,
uporządkowanie pewnych zapisów statutowych co wynika z ustawy.
Chciałbym zaapelować do radnych opozycji, do radnego Falandysza
abyście nie wiązali poparcia tej uchwały z ta wielka debata o kulturze,
która chcemy zacząć. Oczywiście IKM to perełka jeŜeli chodzi o
instytucje kulturalne w Gdańsku. Ale oczywiście tez zarówno ja jak i
grupa radnych skupiona wokół idei tej debaty wie o tym i jest
przekonana, Ŝe ta debata o kulturze w Gdańsku jest potrzebna. To co
ostatnio stało się w GAK-u, o czym ostatnio było tak głośno pokazuje, ze
ta debata jest potrzebna. Sygnały, które otrzymuje od mieszkańców, od
ludzi związanych z kulturą róŜne głosy i propozycje zmian pokazuje, Ŝe
ta debata jest potrzebna i my tą debatę chcemy prowadzić. Ta debatę
chcemy prowadzić z wami, chcemy prowadzić ze środowiskami, które są
zaangaŜowane w kulturę dlatego warto, Ŝeby oddzielić te dwie kwestie.
To znaczy te duŜą potrzebna ideę debaty, rozmowy o kulturze oddzielić
od tej uchwały, która dzisiaj w zasadzie ma charakter tylko formalno
- techniczny. Charakter bardzie formalno - prawny niŜ charakter
merytoryczny. To nie są duŜe zmiany. Zapoczątkujemy naszą debatą, do
której zaprosimy jako radni bez podziałów partyjnych wszystkie strony.
Tak jak powiedziałem urząd, środowiska twórców. Chcemy po prostu
porozmawiać o tym. Zgadzamy się co do pewnych spraw, jesteśmy w
pewnych punktach wyjściowych zgodni i myślę, ze wszystkim ta debata
leŜy na sercu. Dlatego proszę oddzielmy to, poprzyjcie ten projekt,
poprzyjcie ten wniosek a potem dyskutujmy w dobrej atmosferze, bo to
jest potrzebne dla Gdańska, potrzebne dla gdańszczan, potrzebne
gdańskiej kultury. Dziękuję.
Radny MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, wysoka rado. Laudacja pana radnego Szymona
Mosia dla Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wyczerpuje powód, dla
którego warto postawić na te grupę menadŜerską, która próbowała
zdobyć dla Gdańska Europejską Stolicę Kultury. Która generowała ten
ruch społeczny i nasze wysiłki w tym kierunku. Ta grupa menedŜerska
uzyskała wielkie doświadczenie w kontaktach z europejskimi instytucjami
kultury, z przedstawicielami miast, które zdobyły tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury. Na tym etapie powstała nowa jakość. Czy tego typu instytucja
kultury jest potrzebna? Ja bym to porównał do działalności gospodarczej.
tak jak w Kodeksie Handlowym jest całe bogactwo podmiotów zaleŜnie
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od mocy udziałowców i ich mocy merytorycznej i kapitałowej, tak samo w
kulturze tego typu działalności potrzebny jest pewien model
organizacyjny podmiotu. Instytucja kultury miejskiej jest po to, Ŝeby być
takim Ministerstwem Spraw Zagranicznych kultury, Ŝeby zdobywać
doświadczenia i dotacje europejskie, Ŝeby to co najlepsze, wypróbowane
w Europie przeszczepiać na nasz grunt. By to co najlepsze w gdańskiej
kulturze eksportować na teren unii i vice versa. śebyŜ całego świata
najlepsze doświadczenia, najlepszych artystów przyciągać do nas. I tyle.
Dlatego uwaŜam, ze ci ludzie zasłuŜyli na to, Ŝebyśmy im pomogli a przy
okazji dostosowali organizacje do istniejącego stanu prawnego. A jeśli
chodzi o wielką debatę o kulturze ja apeluję do państwa radnych:
rozpocznijmy wielka debatę o kulturze od udziału w róŜnych event’ach
artystycznych, kulturalnych. Spotykajmy się w galeriach, na wystawach,
na koncertach. Naprawdę macie w tej chwili jako radni niepowtarzalną
szansę, Ŝeby praktyce móc ocenić co to wszystko jest warte. Moim
zdaniem warto chodzić i konsumować. Dziękuję.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Jestem nieco zakłopotany. Mamy tutaj kliniczny przykład tego jak PO
pojmuje hasło taniego państwa. Potem nasz dobry Premier musi się
wkurzać i grzmieć, ze samorządy mnoŜą zatrudnienie w administracji.
Nikt tutaj nie proponował i nawet nie proponuje, Ŝeby chociaŜ złotówkę z
tych kwot, o których mówiła pani dyrektor, około 4 mln złotych w czymś
co władze Gdańska budŜetem zapisanym na ten rok na działanie tej
instytucji zostawić w kulturze. Mało tego z tych 10,8 etatu zostawmy 7
czy 6 etatów z tych fachowców, o których mówił przewodniczący Komisji
Kultury, wzmocnijmy tymi ludźmi istniejące placówki i przeznaczmy
większą ilość środków na realizacje zadań kulturalnych. PrzecieŜ nikt nie
mówi o tym, Ŝeby tu oszczędzać na kulturze. Natomiast nie róbmy tego,
Ŝeby mnoŜyć stanowiska, mnoŜyć byty. Ja jestem ciekawy, czy pani
będzie w stanie udzielić takiej informacji. Z tych 4 mln zapisanych w
budŜecie ile stanowią koszty funkcjonowania tej instytucji? 20%, czyli
800 tyś. złotych, czyli około 1 mln złotych. No to jeŜeli dzisiaj taka
burzliwa dyskusja o trudnym budŜecie, przepraszam, dokumencie
zwanym budŜetem przez władze miasta Gdańska, i ten budŜet jest
napięty i ma nie za duŜo środków a tu lekką ręką od tak 800 tyś. złotych
sobie wydajemy. Gratuluje gospodarności i tak realizowanego taniego
państwa. Dziękuję.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Ja myślę, ze tu zaszło drobne nieporozumienie. Tu nikt nie neguje
ogromnego wysiłku, który został włoŜony w przygotowanie do tego
konkursu Europejskiej Stolica Kultury i teŜ olbrzymiego postępu jaki w tej
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dziedzinie w naszym mieście miał miejsce, i my absolutnie nie chcemy
wracać do stanu poprzedniego. Po prostu mamy wraŜenie, ze tu jest
pewna przypadkowość i instytucje kultury w naszym mieście nie są w
odpowiedni sposób zadaniowane. ChociaŜby to wynika, ze w statutach
maja zbieŜne cele i formy realizowania tych celów i po prostu uwaŜam,
ze trzeba nad tym się zastanowić, to jeszcze raz przemyśleć.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
no ja się zgadzam co do celów określonych przez panią dyrektor.
Rzeczywiście jestem przekonany, zresztą nasze myślenie o mieście
właśnie skupia się na takim haśle praca, czyli stanowiska pracy, rozwój i
kultura. I tutaj jest pełna zgoda. Ja myślę, ze ta uchwałą, jej znaczenie
faktyczne dzisiaj ma znacznie mniejsze niŜ ta dyskusja, która się właśnie
rozpoczyna. Ale o tyle waŜne, ze w sposób jakiś tam symboliczny radni
określają swoje zdanie do tego problemu. Ja chcę powiedzieć w ten
sposób, ze doceniając doświadczenia animatorów, pokreślę animatorów,
kultury w Gdańsku, chcielibyśmy, alby jednak pani dyrektor spojrzała na
to, a to wymaga spokojnej analizy, niekoniecznie w przeciągu miesiąca,
czy dwóch, spojrzała na to właśnie z pozycji menedŜera kultury i tego
będziemy od pani oczekiwać. Bo jednak róŜnica miedzy animatorem a
menedŜerem kultury to jest stosunek do tej struktury, do środowiska. My
oczekujemy od pani jednak tego spojrzenia menadŜera teŜ do
środowiska, z którego pani wyrasta a to jest trudne, ale tego oczekujemy
i mamy nadzieję, ze po tej dyskusji, a ochota i wola jest w Radzie Miasta,
Ŝeby ją przeprowadzić no ten kształt instytucji będzie bardziej efektywny,
chociaŜ nie twierdzę, ze jest zły. Dziękuję bardzo.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję. panie przewodniczący. Więc po pierwsze ja nie będę
oczywiście zagłębiać siew ocenę wniosków aplikacyjnych, tylko kolegom
radnym chcę powiedzieć, ze róŜnie na łamach prasy był on oceniany.
Ale to nie jest przedmiotem debaty. Odniosę się do odpowiedzi pani
dyrektor, która powiedziała, ze statuty instytucji i ośrodków kultury mogą
się zazębiać ze statutem nowego instytutu. OtóŜ nie mogą moim
zdaniem się zazębiać. W taki stopniu w jakim państwu to wyczytałam nie
mogą się zazębiać. Proszę pamiętać, ze powołujemy, o czym mówili moi
przedmówcy, nową administracje w zakresie projektów kulturalnych. Nie
dotujemy imprez i wydarzeń o charakterze artystycznym i kulturalnym co
zrobiliśmy jednogłośnie na tej sesji przed chwilą, ale powołujemy nowy
byt administracyjny o budŜecie dosyć wysokim. Dla porównania powiem,
ze wydatki w mieście Gdańsku na opiekę środowiskową, jeśli chodzi o
osoby starsze w miejscu ich zamieszkania, niewystarczającą, o czym
pani prezydent wie wynoszą szanowni państwo 4 mln 300 tys. złotych.
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Po drugie zadania realizowane przez panią dyrektor w Biurze
Prezydenta ds. Kultury, a ujęte w budŜecie, są zadaniami toŜsamymi z
kierunkiem wydatkowania środków z instytutu, bo 20% na utrzymanie
instytutu nie oznacza, Ŝe inne wydatki są tam wydatkami nowymi i
wydatkami animującymi kulturę. PoniewaŜ takie zadania jak budowanie
submarek związanych z Europejską Stolicą Kultury to jest zadanie Biura
Prezydenta ds. Kultury gdzie pani dyrektor ma wzrost o 21%. W innych,
na przykład w inicjowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu przedsięwzięć z
zakresu upowszechniania kultury, Biuro Prezydenta ds. Kultury ma
wzrost 42%, nie notowany w Ŝadnej innej pozycji budŜetowej. Czyli
wydatki nowego instytutu i pani dyrektor się zazębiają. Wszystko to
wziąwszy pod uwagę ja uwaŜam, ze dzisiejsza decyzja jest decyzja
bardzo wątpliwą, Ŝeby nie powiedzieć z mojego punktu wiedzenia wręcz
mało gospodarną. Natomiast za politykę spójności polityki kulturalnej
odpowiada Biuro Prezydenta ds. Kultury, tak jak Wydział Edukacji
nadzorujący pracę ponad 200 placówek edukacyjnych sam jeden, bez
Ŝadnego instytutu edukacyjnego odpowiada za politykę spójna w
zakresie oświaty w mieście Gdańsku. Zadania, które przypisuje pani
instytutowi są pani dyrektor pani zadaniami. Dziękuję.
Radny SZYMON MOŚ
JeŜeli chodzi o głos pana radnego Strzelczyka to chciałbym powiedzieć,
ze jest to głos bardzo słuszny w swej intencji, choć nie do końca
zgadzam się z uzasadnieniem. Pan radny Strzelczyk mówi, ze nie
chcemy ograniczać środków na kulturę, ze powinniśmy wręcz je
zwiększać, ja się z nim zgadzam. Ten swoisty, wielki kongres kultury, bo
tak moŜemy to nazwać, to co dzisiaj tutaj się przed chwila wydarzyło, te
wspólne deklaracje i zapowiedzi, ten gdański kongres kultury, który
chcemy powołać, na forum którego chcemy rozmawiać, to będzie
miejsce gdzie będziemy chcieli takŜe zwiększyć efektywność
gospodarowania tymi środkami. To o czym rozmawialiśmy ostatnio na
Komisji Strategii i BudŜetu, z czym zgodziliśmy się z panem radnym
Kamińskim, zastanawialiśmy się jak połączyć pewne instytucje, jak
rzeczywiście zmniejszyć koszty ich funkcjonowania, jak włączyć część
instytucji, chociaŜby część Gdańskiego Archipelagu Kultury, a ta idea
jest dla mnie szczególnie waŜna, do chociaŜby Instytutu Kultury
Miejskiej. Wiec będziemy działać na pewno na rzecz na pewno
efektywności. Bo IKM to taka perełka i tam są naprawdę najlepsi
menadŜerowie i korzystajmy z nich i korzystajmy z ich doświadczeń, bo
oni za to co robią dostają nagrody, dostają wyróŜnienia i wydaje mi się,
ze tutaj będziemy w stanie się porozumieć i duŜo dobrego zrobić. JeŜeli
chodzi o głos pani radnej Banach. Pani radna ten instytut juŜ jest, my nic
nowego nie tworzymy, my wręcz przeciwnie pod tym instytutem i w
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ramach tego instytutu i w ramach tej debaty zastanawiamy się jak
zmniejszyć ta administrację. I powiem szczerze, choć bardzo panią lubię
i szanuję, ale stara się pani tutaj uchodzić za osobę merytoryczną, ale ja
zauwaŜyłem juŜ któryś raz, ze nie cofnie się pani przed Ŝadnym
populizmem Ŝeby zepsuć nawet najlepszą ideę. Pani radna, pani tutaj
dopytuje o budŜet, mówi pani o zadaniach, my spędziliśmy kilka godzin
na Komisji Strategii i BudŜetu, ja nie jestem członkiem tej komisji,
rozmawiając na temat instytutu kultury, na temat BudŜetu Biura
Prezydenta ds. Kultury i tam te wszystkie wątpliwości wyjaśnialiśmy. Bo
my tu rozmawiamy o gdańskim kongresie kultury, a pani nam tutaj
przytacza przykład, ze są w Gdańsku ludzie starsi. No litości. Jest jakaś
granica populizmu, której przekraczać nie wolno. To jest naprawdę
waŜny dzień, to jest dzień, gdzie ponadpartyjnie uzyskujemy kompromis
przy okazji tej uchwały nad tym, Ŝeby zainicjować duŜą kulturalną
debatę, wiec błagam trzymajmy się faktów, trzymajmy się tematu a nie
zagłębiajmy się w dyskusje, które są jałowe, populistyczne i nic nie
wnoszą. Raz jeszcze apeluję przyjmijmy tą uchwalę i debatujmy o
gdańskiej kulturze, bo to naprawdę jest potrzebne. Dziękuję.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję panie Przewodniczący, ja nie chciałam zabierać głosu, ale
wobec tych epitetów muszę, bo odezwał się pan Moś jak zwykle nie
zagłębiając się, na poziomie powierzchniowym pływając i ledwo łapiąc
wodę. Zalecam panu jednak lekturę budŜetu Gdańska w dziedzinie
utrzymania placówek kultury na 2012 rok. Tam mamy spadek proszę
pana nominalny 9/10 % a realny 3,7 %. Nie podejmujemy bowiem
decyzji w warunkach powiedziałbym niezobowiązujących nas do
myślenia o innych priorytetach wydatkowych. Podejmujemy kaŜdą
decyzje o wydatkowaniu środków w jakimś kontekście, w jakiejś całości
panie radny. Tą całością jest ograniczanie wydatków bieŜących na
placówki kultury, na opiekę nad ludźmi starszymi. Jeśli pan
odpowiedzialność za tamte wydatki budŜetu państwa traktuje jako
populizm, to niech pan się zapyta co pan tu robi. Pan obciął o połowę
wydatki na remonty szkół, pan likwiduje szkoły i pan mówi, ze pan nie
ogranicza wydatków?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ad vocem bardzo krótko. Ja zwracam się do państwa radnych równo do
pana i pani radnej juŜ Ŝebyśmy ten temat zakończyli wzajemnych
takich…
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Radny SZYMON MOŚ
Po pierwsze ja wiem co tu robię, bo ja nie mówię o budŜecie państwa
tylko o budŜecie miasta. I czasy kiedy pani była ministrem juŜ się dawno
skończyły razem z tamta ekipą. To po pierwsze, po drugie ja mówię
merytorycznie. Była pani na komisji budŜetu? Nie było pani. A pani mnie
personalnie, no tak jak przy szkołach, no tak jak w kaŜdej sytuacji
personalnie. Ale tak się składa, ze mam taki medal z mistrzostw
pływackich. Chętnie pani przyniosę. To było kilka lat temu, ale pokaŜę,
świetnie utrzymuje się na wodzie, bardzo dobry jestem w stylu krytym
równieŜ. TakŜe bardzo chętnie się podzielę, to naprawdę moje duŜe
sportowe osiągnięcia. Dziękuję bardzo, ja nie będę juŜ odpowiadać na
takie personalia, moŜe juŜ sobie pani mówić co pani chce.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Współczuje pani, pani dyrektor Czekanowicz nasłuchała się pani co
niemiara. Pouczeń ma pani tyle, ze w zasadzie uniwersytet. Więcej juŜ
nie moŜna. Ja patrzę na to zupełnie z innego punktu widzenia, popieram
ta propozycję, która jest. Nasi tutaj koledzy i koleŜanki dyskutują tutaj z
punktu widzenia człowieka, który jest na pensji, nie musi się o nic
martwić, przychodzi pobiera i dalej. Tutaj pani Czekanowicz dorobiła się
zespołu, menedŜerskiego zespołu, który moŜe zrobić bardzo, bardzo
duŜo. co to jest zespół menedŜerski to ja mogę powiedzieć z własnego
doświadczenia poniewaŜ prowadzę firmę dwadzieścia parę lat i płacę na
dzisiaj podatki mogę się pochwalić, prawdopodobnie pójdzie tutaj i na
starszych i na biednych, ale w tym roku 150 tys równieŜ wpłacam na coś
takiego. Ja patrzę na to, Ŝe trzeba zbudować zespół bo zespół
gwarantuje później wyniki. I proszę o zakończenie tej debaty, dyskusji,
bo to jest Ŝenujące. Panie tutaj z prawej strony czy panowie koledzy i
pani to mogą dyskutować na kaŜdy temat ile sobie Ŝyczą.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja rozumiem, ze to jest wniosek formalny o zamknięcie listy mówców?
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Tak jest.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zgłoszone są osoby pan Koralewski, pani Geryk śaneta i pan Bumblis.
Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem listy mówców?
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za
- 23
przeciw
- 9
wstrzymało się - 1
lista została zamknięta

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Pani dyrektor doprawdy nie wiem jak tu chwile dobić. Co by tu na to
proszę pani zrobić, czy pisać prozę czy wierszem.
Radna śANETA GERYK
Proszę państwa, panie przewodniczący to nie jest tak, Ŝe kultura nie jest
mi bliska, jest mi bardzo bliska, ale ja zgłosiłam się, Ŝeby zamknąć listę
mówców. TakŜe juŜ lista została zamknięta, takŜe mój głos…
Radny MAREK BUMBLIS
Kolego Kazimierzu, ani prozą ani wierszem nie miał byś szans z panią
Anną Czekanowicz, jako przedstawicielem ludzi pióra. Wydaje mi się nie
wkraczaj na to pole, pomóŜ dalej pani Czekanowicz jako urzędnikowi
rozwijać gdańską kulturę by była chlubą Europy. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor czy pani chce zabrać głos? Cały czas się
domaga pan radny czy prozą czy wierszem ma pisać.
ANNA CZEKANOWICZ-DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
JeŜeli wierszem to proponuje heksametr moŜemy spróbować to zrobić.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę to juŜ była odpowiedź. Kto z pań i panów radnych jest
za podjęciem druku 468?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
3
4

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXIII/456/12
w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016
na Instytut Kultury Miejskiej oraz zmiany statutu
stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

13)
w sprawie: wyraŜenia woli objęcia
udziałów
o
podwyŜszonym
kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą
Zakład Utylizacji Spółka z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (druk 472);

ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia
pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 472?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXIII/457/12
w sprawie: wyraŜenia woli objęcia udziałów o
podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki działającej pod
firmą Zakład Utylizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

14)
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
przez Gminę Miasta Gdańska pomocy
finansowej
Samorządowi
Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie kontynuacji
zadania
"Badania
archeologicznokonserwatorskie
wybranych
elementów
południowej
części
średniowiecznych
fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku"
(druk 473);

ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opiniowała pozytywnie,
Komisja Kultury i Promocji Pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Kto
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 473?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

67

Uchwałę Nr XXIII/458/12
sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta
Gdańska pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie kontynuacji zadania "Badania archeologiczno-konserwatorskie wybranych
elementów południowej części średniowiecznych
fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

15)
w sprawie wysokości stawki procentowej
i warunków udzielenia bonifikat od ceny
nieruchomości
stanowiących
własność
Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych
kościołom i związkom wyznaniowym (druk
490);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej komisji. Prezydent Miasta odstąpił
od opiniowania tego projektu uchwały. Głos w dyskusji pani radna
Aleksandra Dulkiewicz. Bardzo proszę.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Dziękuje panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie porządkowe
właściwie, poniewaŜ nie mam szczęścia pracować w komisji
zagospodarowania przestrzennego, ale chciałam dopytać panią
przewodniczącą, jako osobę z ogromnym doświadczeniem i wieloletnią
przewodniczącą tej komisji. Jak często zdarza się, Ŝe w planie
zagospodarowania przestrzennego wpisuje się expressis verbis, Ŝe dana
nieruchomość, dany obszar przeznaczony jest na cele sakralne.
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Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Bardzo rzadko się zdarza, dlatego proponujemy wprowadzić taką, taki
sposób
zapisów w planie
zagospodarowania. W
planach
zagospodarowania nie zapisuje się wielu innych rzeczy równieŜ, które
moŜe najwyŜszy czas wprowadzić i Ŝebyśmy zapisali. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz w takim razie bym prosił.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja wobec tego chciałabym jeszcze dopytać. Rozumiem, Ŝe to dotyczy
tylko i wyłącznie planów uchwalanych na przyszłość, taki zapis.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
No nie rozumiem pani. JeŜeli kościół lub związek wyznaniowy zabiega
o jakikolwiek teren, który albo ma plan albo nie ma planu, to jeŜeli
w planie nie ma zapisu na cele sakralne, to wiadomo, Ŝe trzeba
przystąpić do opracowania tego planu. JeŜeli natomiast jest to teren bez
planu tak zwany i wydaje się decyzję o warunkach zabudowy, to równieŜ
trzeba przystąpić do opracowania planu zagospodarowania tego terenu,
Ŝeby był wpis na cele sakralne.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja myślę, Ŝe ona będzie obowiązywała od momentu
kiedy będzie uchwałą prawomocną, kiedy przejdzie całą procedurę, trafi
do Wojewody, ukaŜe się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i wówczas obowiązująca. Ja nie przypuszczam, Ŝeby ona
wstecz mogła działać ona będzie obowiązywać od momentu, kiedy
ukaŜe się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
przejdzie całą procedurę i od tego momentu będzie uchwałą
obowiązującą jako ustawa nasza tutaj gdańska. Czy pani radna jeszcze
w tym temacie, to bardzo proszę.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Nie juŜ dziękuję, przez pomyłkę wcisnęłam.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan przewodniczący Kamiński.
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Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Szanowni państwo. Stan prawny się nie zmienił, stan prawny się nie
zmienił w związku z powyŜszym i ta propozycja i obowiązująca
propozycja niewątpliwie jest zgodna z obowiązującym prawem.
Traktujemy tą inicjatywę jako gry i zabawy radnych Platformy
Obywatelskiej w związku z powyŜszym nie zamierzamy brać udziału
w tym głosowaniu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Dwie rzeczy przede wszystkim panie przewodniczący. MoŜe jako
prawnik pana uspokoję. Stan prawny rzeczywiście się nie zmienił,
natomiast interpretacje tego stanu prawnego było wątpliwe, mianowicie
w orzecznictwie pojawiały się rozbieŜne poglądy, które mówiły, Ŝe
w przypadku braku uchwały o charakterze generalnym rada moŜe nadal
podejmować decyzję w przypadkach jednostkowych. Natomiast sprawę
tych wątpliwości zakończył wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego,
który uznał, Ŝe uchwała musi mieć charakter generalny. Kompetencja
w tym zakresie przysługuje jednostce, organowi stanowiącemu,
natomiast decyzje na podstawie ustalonych wcześniej generalnych
kryteriów w przypadkach jednostkowych podejmuje organ wykonawczy.
Chętnie to w kuluarach mogę doprecyzować, nie mam w tej chwili tych
orzeczeń przy sobie, ale tak wyglądało. Natomiast chciałbym
powiedzieć, Ŝe ta uchwała ma charakter taki techniczny, dostosowujący
do tej nowej wykładni NSA i w zasadzie jest uchwałą w trosce o jakoś
stanowiącego prawa. Z tym większa przykrością jako osoba, która
pracowała przy tej uchwale odbieram brak opinii przez pana prezydenta
w tej sprawie. Tym bardziej, Ŝe uchwała bezpośrednio go dotyczy i ma
wpływ na jego dalsze podejmowane działania. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja myślę, ze pomysł wpisywania do planów zagospodarowania
przeznaczenia nieruchomości na cele sakralne jest w pełni uzasadnione
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wielką bonifikatą jaką uzyskują te nieruchomości. Chciałam tylko panią
przewodnicząca dopytać, bo nie pamiętam, to jest ustawowa
maksymalna stawka bonifikaty ta, którą państwo proponujecie.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Tak, 99%.
Radna JOLANTA BANACH
A komisja wyznaczała jeszcze pani przewodnicząca alternatywną
stawkę, czy maksymalną tylko, tak.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Nie dyskutowaliśmy na ten temat, tylko na temat całości uchwały. Ja
jeszcze chciałam będąc przy głosie, chciałam jeszcze powiedzieć, Ŝe
procedura zapisów w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele sakralne ma tą zaletę jeszcze, ze w tej
procedurze uczestniczą obligatoryjnie mieszkańcy. Dzięki temu zapisowi
mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć gdzie chcą kościoły i ile tych
kościołów. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Koralewski.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Pani przewodnicząca ten warunek, który został w uchwale wpisany w §2
właściwie generuje koszty, bo za kaŜdym razem trzeba będzie
przeprowadzić procedurę, nawet jeŜeli istnieje w danym miejscu
obowiązujący plan. A więc pytanie czy były inne warunki, które moŜna
było zaproponować w §2. No bo ten wariant jest chyba
najkosztowniejszy. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
RozwaŜaliśmy i doszliśmy do wniosku, Ŝe jakby ten zapis kumuluje w
sobie wszystkie potrzeby, które zgłaszały róŜne osoby z którymi
dyskutowaliśmy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Czerniewski.
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Radny PAWEŁ CZERNIEWSKI
Dziękuję. Dwie kwestie. Pierwsza uwaga do pana przewodniczącego
Kamińskiego, jeŜeli pan mówi, ze tutaj są jakieś gry i zabawy radnych
Platformy Obywatelskiej, to chciałbym przypomnieć, Ŝe radni PiS-u
głosowali za poprawką, która odbierała prezydentowi prawo udzielania
bonifikat. W związku z tym wzięliście państwo udział w tej grze i nadal
w niej bierzecie jeŜeli tak podchodzicie do sprawy jak podchodzicie w tej
chwili. Chciałem równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe rzeczywiście tamta
poprawka była, ja jej nie poparłem jak grupa radnych Platformy
Obywatelskiej , była zgłoszona na krótko przed sesją. MoŜe rzeczywiście
będzie to dla nas wszystkich nauczka, Ŝeby tego typu poprawki
poddawać analizie prawnej i Ŝeby uniknąć tego typu problemów.
Natomiast druga kwestia to jest pytanie do pani przewodniczącej komisji
dlatego, Ŝe je trosze inaczej rozumiem tą uchwałę niŜ to jak pani ją
przedstawiła dlatego, Ŝe w dzisiaj obowiązujących planach
zagospodarowania przestrzennego z reguły jest tak, Ŝe funkcję usługową
określa się dla terenu i w tej funkcji mieszczą się równieŜ cele sakralne.
Ja rozumiem, ze jeŜeli plan dopuszcza, obecnie obowiązujący plan
dopuszcza cele sakralne w ramach szerszego sformułowania jak funkcje
usługowe to równieŜ się mieści w tym pojęciu celu sakralnego o którym
jest mowa w tej uchwale. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Szanowny państwo. Myśmy wyrazili swoja opinię popierając tamten
projekt uchwały. UwaŜamy, ze on spełnia wymogi prawne równieŜ
dzisiaj, nie widzimy Ŝadnego powodu, Ŝeby to zmieniać, to jest po
pierwsze. Dla tych, którzy mają wątpliwości chcę przypomnieć, Ŝe
w polskim prawie nie istnieje prawo precedensowe i nie dziwie się, Ŝe
prezydent Paweł Adamowicz nie opiniuje tego projektu, bo nie chce brać
jakby udziału w niepowaŜnych inicjatywach i w tym znaczeniu ma takie
same zdanie jak my dzisiaj.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Małkowska.
Radna MARIA MAŁKOWSKA
Ja jestem członkiem tej komisji, ale będąc na komisji myśmy właściwie
nie mieli jeszcze druku tej uchwały. I natomiast tak naprawdę ja
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osobiście nie zwróciłam uwagi na ten punkt 1, natomiast do pani
przewodniczącej mam takie pytanie. JeŜeli my zatwierdzimy i przyjmiemy
tą uchwałę, to praktycznie w oparciu o istniejące plany pan prezydent nie
będzie mógł nikomu uŜyczyć czy przekazać w oparciu o tę uchwałę
grunty w wieczyste uŜytkowanie z tą bonifikatą Ŝadnemu kościołowi.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Moś
Radny SZYMON MOŚ
Nie będę się wdawał w polemiki jeŜeli chodzi o te sprawy gier i zabaw,
natomiast panie przewodniczący tak jak ja tutaj mówię do pana
przewodniczącego Kamińskiego, Ŝe chętnie w kuluarach wytłumaczę.
Zadaję sobie sprawę, Ŝe w Polsce nie obowiązuje… . Nie chodzi o to, Ŝe
nie chciałbym tutaj państwa zanudzać kruczkami prawnymi. Ja teŜ
jestem za publiczną dyskusją, moŜemy ją nawet odbyć w gronie
dziennikarzy, ale obawiam się, Ŝe będzie to niekorzystne dla pana. Ja
panu wytłumaczę wagę orzecznictwa Sądów Administracyjnych,
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu NajwyŜszego w procesie
stosowania prawa w Polsce. Mam raŜenie, ze przynajmniej na najbliŜszy
czas to orzeczenie NSA zamyka sprawę w tym zakresie. Nie tylko
funkcjonuje ono w obrocie prawnym samodzielnie, ale takŜe jest
toŜsame z komentarzami, poglądami doktryny w tej sprawie. Szczerz
mówiąc nie sadze, aby to orzecznictwo się mogło w jakimkolwiek
zakresie zmienić. No w szczegóły nie chciałbym się tutaj wdawać. Tak
jak mówię nie wiem czy byłoby to korzystne dla pana przewodniczącego,
a na pewno byłoby nudne dla pozostałych państwa. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca komisji Małgorzata Chmiel.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Chciałam się odnieść do pana Kamińskiego i poprzeć pana Mosia,
chciałam powiedzieć, ze w orzecznictwie jest wyraźnie napisane, czego
pan pewnie nie wie, Ŝe organ ten czyni to, organ wykonawczy na
podstawie uchwały generalnej. Nie zaś jak to miało miejsce na
podstawie indywidualnej zgody. W związku z tym nie ma pan racji
mówiąc, Ŝe popierał pan poprzednio, poniewaŜ takie były przepisy. Nic
się nie zmieniło, nie było Ŝadnych takich prawnych zawiłości i dlatego
moŜna to było zostawić. Nie prawda tamta teŜ była zła poniewaŜ to nie
była uchwała generalna. Jednoznacznie sąd orzekł, ze powinniśmy
podjąć uchwałę generalną, niezaleŜnie czy byśmy tamto wykreślali czy
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nie wykreślali, to jest jedno. A pani Małkowskiej chciałam odpowiedzieć,
Ŝe nie prawdą jest, Ŝe nie mieliście na komisji druku, bo dostaliście duŜo
wcześniej druk i kaŜdy miał. Widocznie pani nie zaglądała do komputera.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo.
Radna MARIA MAŁKOWSKA
Ja chcę odpowiedz od pani przewodniczącej czy w świetle
obowiązujących planów pan prezydent w oparciu o tą uchwałę moŜe
wydać decyzję o przekazanie gruntu w wieczyste uŜytkowanie
z bonifikatą 99% jakiemukolwiek kościołowi. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Szanowni państwo. Czy zauwaŜyliście, Ŝe ta uchwała w trybie nadzoru
nie została uchylona i myślicie państwo, Ŝe sztab Wojewody i sztab
prawników nie znał tych argumentów na które wy się powołujecie. Macie
naprawdę za duŜe mniemanie o sobie myśląc, Ŝe tylko wy znacie te
argumenty. uchwała nie została uniewaŜniona, bo zgodnie z prawem, bo
zgodnie z prawe, obowiązującym była po prostu dobrze skonstruowana.
Koniec i kropka.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pani przewodnicząca.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Chciałam odpowiedzieć pani Małkowskiej. Szanowna pani juŜ dzisiaj o
tym rozmawialiśmy dwa albo ze trzy razy. Musi być zapis na cele
sakralne w związku z tym jeŜeli takiego zapisu nie ma trzeba przystąpić
do przygotowania planu zagospodarowania tego terenu, co tłumaczyłam
przed chwilą wcześniej co trwa siedem miesięcy zgodnie z ustawą naszą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Troszeczkę za szybko, bo juŜ prawie tutaj otworzyłem orzecznictwo.
MoŜe krótko dla pana przewodniczącego Kamińskiego. Momencik ja
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panu odpowiem, proszę się tak nie emocjonować, naprawdę prawo jest
strasznie nudne i trzeba czasami podejść do niego bez emocji.
W sytuacji kiedy podejmowaliśmy tę uchwałę mieliśmy jeszcze
rozbieŜności w orzecznictwie m.in. bodajŜe to był Sąd Administracyjny
Wojewódzki w Katowicach, który dopuszczał taką moŜliwość, Ŝe
w przypadku braku generalnej uchwały mamy do czynienia
z podejmowaniem jednostkowym tzn. kaŜdorazowym podejmowaniem
przez rade. W naszym przypadku przez rade miasta takiej uchwały,
w związku z tym jak mniemam oczywiści sztab prawników u pana
wojewody tej uchwały nie uchylił. Natomiast sytuacja wyklarowała się po
wyroku NSA i tak jak mówię chętnie w kuluarach przybliŜę to
orzecznictwo wagę orzecznictwa Sądu Administracyjnego i proszę juŜ
wokół tego nie robić zadymy, poniewaŜ kontrola nie ma charakteru
ciągłego. Kontrola ma jakby charakter następczy po przyjęciu uchwały
i potem nie jest juŜ prowadzona, do tej kontro się juŜ potem nie wraca.
W związku z tym podnoszony przez pana argument jest całkowicie
bezzasadny i beŜ przedmiotowy, nawet gdyby mu przyznać jakąś wagę
racji, to chciałbym teŜ powiedzieć, Ŝe nic nie zwalnia nas od
samodzielnego myślenia, a w tym wypadku samodzielne myślenie
potwierdza tylko, Ŝe zmiana tej uchwały jest konieczna, bo po prostu
zmieniło się orzecznictwo. I błagam na litość boską juŜ dla ludzi, którzy
nas słuchają niech pan nie neguje orzecznictwa Sądów
Administracyjnych, bo to po prostu jak Toś się na tym zna woła o pomstę
do nieba co pan tutaj mówi.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Dulkiewicz.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Panie przewodniczący tutaj rozmawiamy z wieloma radnymi
i rzeczywiście uchwała wpłynęła, do porządku obrad została
wprowadzona w ostatniej chwili, więc składam wobec tego wniosek
formalny, Ŝe by ją odesłać i wtedy wszyscy, którzy są zainteresowani
będą mogli wyjaśnić wątpliwości i moŜe wtedy teŜ przedstawiciele
Prezydenta Miasta Gdańska będą mogli zabrać głos w tej sprawie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Czyli wniosek o odesłanie do komisji. Bardzo proszę
ostatni głos i głosujemy.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Ja nie niedoceniam orzeczeń Sądów Administracyjnych, ale ich teŜ nie
naleŜy przeceniać w systemie prawnym w Polsce obowiązującym.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo jest wniosek o odesłanie do komisji.
Przegłosujmy. Kto z pa i panów radnych jest za odesłaniem druku 490
do prac komisji?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

15
17
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu nie przyjęła wniosku

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej Głosów nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
druku 490?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

16
0
4

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

Uchwałę Nr XXIII/459/12
w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków
udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska sprzedawanych
kościołom i związkom wyznaniowym
z dnia 23 lutego 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
I teraz proszę państwa mamy druk 469 z autopoprawką. Pan
Przewodniczący Klubu PO prosił o 15 minut przerwy. Ogłaszam 15 minut
przerwy.
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Po przerwie

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę wszystkich o powrót na salę. Poczekamy jeszcze chwilę, bo paru
radnych jeszcze tutaj nie ma. Proszę państwa jesteśmy w punkcie druk
469 z autopoprawką referuje pan Maciej Radowicz ZDiZ.

16)
w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za korzystanie z przeprawy promowej
przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą
ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w
Gdańsku (druk 469) + AUTOPOPRAWKA;

MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opiniowała pozytywnie,
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia pozytywna, Komisja
Sportu i Turystyki opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pan radny
Piotr Borawski.
Radny PIOTR BORAWSKI
Dzień dobry. Pan wspomniał o tym, Ŝe paragraf siódmy mówi o tym, Ŝe
opłaty pobiera Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, natomiast jest jeszcze
wcześniej paragraf szósty mówiący o tym, Ŝe pobór opłat prowadza
uprawnieni przez przewoźnika pracownicy promu w związku z tym czy
moglibyśmy prosić o jakieś wyjaśnienie tej sytuacji. JeŜeli jest sytuacja
taka, Ŝe rzeczywiście to ZDiZ będzie odpowiedzialny za to, to prosimy o
autopoprawkę dotyczącą wykreślenia paragrafu numer sześć. Natomiast
mam jeszcze drugie pytanie. Rozumiem, Ŝe jeŜeli będzie dzisiaj zgoda
Rady Miasta Gdańska na ustalenie tych stawek państwo ze względu na
to aby ten prom kursował płynnie i nie nastąpiła Ŝadna przerwa w jego
kursowaniu szybko ogłoszą przetarg na tą obsługę. Więc mam pytanie
czy w ramach tego przetargu jest moŜliwe rozwiązanie dwuwariantowe,
podanie przez oferentów dwóch cen, mianowicie takiej, Ŝe w pierwszej
cenie zaproponują kursowanie tego promu od poniedziałku do piątku,
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a w drugim wariancie kursowanie tego promu takŜe w soboty. Dziękuję
bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze bardzo proszę.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Dziękuję. Ja z pewną przykrością stwierdzam, Ŝe wkradła się do tekstu
uchwały pomyłka, bo rzeczywiście jeden z drugim punkt jest sprzeczny.
Potwierdzamy opłaty pobiera Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Punkt
szósty jak rozumiem będzie musiał zostać wykreślony.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Czyli ta autopoprawka została wykreślona jak rozumiem.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Druga rzecz. W chwili obecnej to co Ŝeśmy przygotowali, to było jakby
przygotowanie się na takie identyczne kursowanie promu jak to się
odbywa w chwili obecnej. Czyli mamy do czynienia z dniami
powszednimi od poniedziałku do piątku. Prom w głównej mierze słuŜy
jednak pracownikom i dlatego są to dni powszednie. Naszego
rozeznania wynika, Ŝe ruch turystyczny, jeŜeli juŜ miałby się odbywać… .
powiem tak dni weekendowe soboty i niedziele słuŜyłyby raczej ruchowi
turystycznemu. W okresie poza sezonem jest to ruch znikomy.
W sezonie oczywiście tak, aczkolwiek jego wysokość nie jest tak wielka
jak jednak w dni powszednie normalnego ruchu, ale naturalnie jeŜeli taka
byłaby wola, to t w ten sposób. Potwierdzam, Ŝe w tej chwili
przygotowujemy się do przeprowadzenia przetargu i teŜ moglibyśmy
uwzględnić takie potrzeby.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, nie ukrywam, ze ta uchwała to jest konsekwencja
konferencji prasowej, którą Prawo i Sprawiedliwość w styczniu wykonało.
Ja chciałem się zapytać, bo tutaj przy abonamentach jest wskazana
kwota 256 zł, cos koło tego, moŜe 260, nie mam tej autopoprawki a w
pierwotnej uchwale jest 300 zł. Wczoraj na Komisji Sportu i Turystyki
dostaliśmy informacje, ze to jest iloraz tych przejazdów, które by były,
przewozu tym promem. JeŜeli sobie weźmiemy, ze 20 dni w miesiącu
tam i z powrotem po 6 zł to jest razem 12 to jest 240 zł. MoŜe ja tych
miesięcy roboczych w miesiącu być więcej, to będzie ta kwota.
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Natomiast do tej pory jest abonament w wysokości 90 zł. Właściciel
promu, który dzisiaj przewozi na tej trasie samochody mówi, ze tych
samochodów jest 1000. 1000 tam i z powrotem to są 2000 samochodów.
Gdyby te samochody musiały jechać przez Śródmieście, a zakładam, Ŝe
ze względu na to, ze ten abonament jest tak wysoki to część tych
kierowców, którzy dzisiaj się przeprawiają wybierze przejazd dookoła
Gdańska przez Śródmieście. Tam zwiększy się na pewno ten potok
samochodów. Ja chciałabym, nie to, ze 90 zł ten abonament ma
wynosić, natomiast według mnie te 260 czy 250 złotych dzisiaj to jest
znacznie duŜa kwota. PrzecieŜ dzisiaj jak samochód jedzie na dowolnej
ulicy w Gdańsku, przecieŜ nie bierzemy od tego samochodu opłaty za to,
ze on przejeŜdŜa. Ten prom jest niejako przedłuŜeniem drogi z Nowego
Portu na Wisłoujście, w związku z tym uwaŜam, ze ta kwota jest za
wysoka. Ona powinna być taka, aby kierowcy decydowali się jednak na
przeprawę promową, to spowoduje, ze Śródmieście nie będzie tak
zatłoczona. Natomiast nie mam tutaj w uchwale, coś juŜ pan zaczął tutaj
na ten temat mówić jeŜeli chodzi o przeprawy w miesiącach letnich w
sobotę. W roku 2009 miasto Gdańsk juŜ się przygotowywało do tego,
mało tego była juŜ przygotowana umowa do podpisania, aby prom mógł
równieŜ funkcjonować w okresie letnim w soboty. Dlatego teŜ ja
wnioskuję o to, aby w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu ta przeprawa
równieŜ funkcjonowała. Dzisiaj faktycznie nie moŜemy określić w jakim
stopniu będzie obłoŜony ten prom , natomiast to co jest po drugiej stronie
Nowego Portu, po drugiej stronie Wisły, czyli Westerplatte, Twierdza
Wisłoujście, powoduje to, Ŝe na pewno tam będą turyści chcieli się udać.
Będzie to teŜ dodatkowy skrót równieŜ w sobotę dla kierowców, którzy
nie będą musieli dookoła Śródmieścia jechać, tylko mają tutaj skróconą
trasę przez Wisłę. Dziękuję uprzejmie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, pan Prezydent Maciej Lisicki.
MACIEJ LISICKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Ja tylko się odniosę do pierwszej części wypowiedzi pana radnego. Tak
jak i pan radny jestem osobą wierzącą, ale w takie cuda, Ŝe konferencja
prasowa PiS’u ma działania sprawcze dla Prezydenta Gdańska, to
niestety nie jestem w stanie uwierzyć. Panie radny, pańska, wasza
konferencja prasowa nie miała nic kompletnie do rzeczy. Niech pan nie
wierzy, Ŝe pan moŜe konferencja prasową cokolwiek w tym mieście
spowodować. Pana miejsce jest tam, gdzie pan został wybrany przez
mieszkańców, w opozycji. Jeśli chodzi o projekt przeprawy w Nowym
Porcie, to Prezydent Gdańska, o tym, Ŝe port chce się wycofać wiedział
od dawna i dokładnie do tej operacji przejęcia tej słuŜby się
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przygotowywał. Ja przypomnę jeszcze inną genialną państwa
konferencje prasową na Ŝółtym wiadukcie, jak Ŝeście zadali remontu,
kiedy juŜ dawno remont był wpisany w projekt budŜetu. RównieŜ
przypomnę słynne Ŝądanie wyremontowania przez władze miasta
przejścia w zbrojowni na Głównym Mieście. Państwo jesteście słynni w
tego typu konferencjach prasowych, na które się musi stawić pół Klubu,
Ŝeby moŜna było pokazać, Ŝe w ogóle jakiś PiS w tym mieście
funkcjonuje. TakŜe proszę waŜyć słowa. Jeszcze od konferencji
prasowej PiS’u nikt w tym mieście nie będzie decydował czy będzie
przeprawa, czy będą inne decyzje podejmowane. A co do części
merytorycznej oddaję głos panu dyrektorowi.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Szanowny panie radny, więc myśmy przyjęli pewien algorytm. Algorytm
był prosty podam samochód osobowy musi jednego dnia przejechać w
jedną i drugą stronę, więc 6 razy 2 jest 12 złotych. Ilość dni roboczych,
które jest 22 dni, 22 razy 12 to jest 264 złote. Stad jest akurat taki
algorytm przyjęty. Oczywiście do szanownych państwa radnych naleŜy
decyzja czy jest to właściwe podejście czy nie. Wydaje nam się, Ŝe jest
to sprawa taka dosyć logiczna. I odnośnie dalszej części pana wywodu.
Czy tego rodzaju wysokość abonamentu odstraszy kierowców, którzy
zdecydują się na to, aby jechać przez centrum Gdańska. WyraŜę tutaj
swój pogląd osobisty, ale poparty jednak jakimś doświadczeniem pracy
w zarządzie. Nie podzielam tej opinii i to, Ŝeby pojechać i jechać
korkach i naprawdę duŜą ilość kilometrów przez Centrum Gdańska
i stracić o wiele więcej czasu, to jest to sytuacja która raczej przez tych
kierowców, którzy wybierają przeprawę promowa była by to sytuacja nie
do zaakceptowania. Niemniej jednak podkreślam to jest mój pogląd,
a do państwa radnych naleŜy ocena czy taki algorytm, który Ŝeśmy
przyjęli jest algorytmem właściwym.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Zdanowicz.
Radny MIROSŁW ZDANOWICZ
Kolega Wiecki tutaj przypisuje sobie i stawia wnioski, Ŝeby to było
czerwiec, lipiec, sierpień to jest opinia wczorajszego powiedzenia komisji
komisja doszła do wniosku takiego, Ŝe ewentualnie zaproponować na
czas ten urlopowy tutaj czyli mistrzostwa europy, Ŝe trochę ludzi zjedzie,
Ŝeby wprowadzić tylko i wyłącznie w soboty w miesiącach czerwiec,
lipiec, sierpień poniewaŜ on jeden dzień musi mieć na przegląd. TakŜe to
nie kolega, radny Wiecki tylko komisja. Dziękuję.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan dyrektor.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Jeszcze odpowiem. Jest to uchwała i ona nie powoduje, Ŝe to jest nie
moŜliwe, bo ona wyznacza stawki opłat i te stawki równieŜ by mogły być
stosowane, jeŜeliby zapadła taka decyzja w weekendy w okresie sezonu
czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Nie mam tutaj Ŝadnej sprzeczności.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Borawski.
Radny PIOTR BORAWSKI
Dziękuję bardzo. Bardzo mnie to cieszy, Ŝe jest ta autopoprawka i Ŝe
pracownicy ZDiZ jak rozumiem na stałe będą pobierali te opłaty
w związku z tym będą kontrolowali wykonanie tej umowy, która zostanie
z przewoźnikiem podpisana, bo w momencie kiedy przewoźnik
kontrolowałby sam siebie i kontrolował pobieranie opłat, które później
musiał by przekazywać dla miasta, to rozumie pan dyrektor
stworzylibyśmy jednak sytuacje patologiczną. A jeŜeli to rzeczywiście
będzie ZDiZ pobierało, to juŜ sprawa wygląda zupełnie inaczej.
Natomiast ja tak jak powiedziałem nie przesądzam w tej chwili dzisiaj czy
rzeczywiście kursowanie tego promu w soboty jest zasadne, chociaŜ
wydaje się, Ŝe w momencie kiedy tak duŜe inwestycje zostały
poczynione i w Twierdzy Wisłoujście, a takŜe w momencie kiedy mamy
mistrzostwa europy i turyści przybywający do Gdańska. Myślę, ze
Westerplatte, które jest miejscem rozpoczęcia II wojny światowej takŜe
jest jedna z niewątpliwych atrakcji turystycznych. Wtedy ta bliskość, Ŝe
tak powiem stadionu i promu, który łączy te dwa miejsca mogłaby
spowodować to, Ŝe ten ruch turystyczny jednak by się pojawił. Ja apeluje
tylko o to, Ŝebyście państwo rozwaŜyli, Ŝeby w tym postępowaniu
przetargowym były po prostu dwa warianty. Pierwszy wariant
poniedziałek-piątek, a drugi wariant ile to kosztuje w działanie soboty.
Nie wiem czy przez cały rok czy rzeczywiście w ten okres urlopowy.
Chodzi nam o to, Ŝe do tej pory pada argument, Ŝe nikt nie wie ile to ma
kosztować. Sprawdźcie państwo ile to będzie kosztować. Wtedy
zwrócicie się czy do wysokiej rady czy z dyskusją z panem prezydentem
czy Miasto Gdańsk stać na to czy Miasta Gdańsk na to nie stać.
Dziękuję bardzo.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Ja generalnie odniosę się do końcowego pana zdania związanego
z weekendowymi. Przyjmuje to naturalnie do wiadomości i w tej
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specyfikacji, którą będziemy przygotowywać na przetarg poprotu to
uwzględnimy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, buta i arogancja zaprezentowana przez
wiceprezydenta naszego miasta jest po prostu skandaliczna. I nawet
machnął bym ręką, aby w jakimś sensie nie dowartościowywać pana
wiceprezydenta poprzez polemikę, gdyby to nie miało głębszego
znaczenia. Okazuje się, Ŝe naszym miastem współ zarządza osoba,
która tak naprawdę nam tu dzisiaj mówi tak: pewna grupa naszych
mieszkańców reprezentowanych przez radnego Wieckiego, który został
wybrany w demokratycznych, wolnych wyborach, ma mandat społeczny,
opinie te nie będą brane pod uwagę, a stosunek nasz jest do tych opinii
taki, jaki zaprezentował wiceprezydent. Wiceprezydent, który tak
naprawdę pełni te funkcje z powodów albo towarzyskich, albo
politycznych, a Ŝadnych innych. I powiem tak, mam nadzieję… e… nie
mam nadziei. Szkoda słów. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pan Prezydent Maciej Lisicki.
MACIEJ LISICKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie radny ja swoją funkcje sprawuję miedzy innymi dzięki mandatowi
obywateli miasta Gdańska, poniewaŜ w wyborach, i to dwukrotnie kiedy
zostawałem Prezydentem Gdańska poddawałem się weryfikacji
wyborczej. A więc proszę mi nie zarzucać, Ŝe nie mam mandatu
mieszkańców Gdańska. A druga sprawa oczywiście nie jest prawdą, Ŝe
lekcewaŜymy głosy przedstawicieli PiS’u, którzy oczywiście reprezentują
grupę mieszkańców Gdańska, bo ci radni doskonale wiedzą, pan moŜe
nie, bo pan mnie nie słucha, ale ci którzy przychodzą składają
interwencję, interpelacje, to nie jest tak, Ŝe jest podział na radnych z
Platformy i z PiS’u, po prostu wszystkich traktujemy jednakowo bo
reprezentują mieszkańców Gdańska i w podstawowych sprawach nie ma
tutaj Ŝadnych róŜnic. Natomiast oczywiście mówiłem tylko i wyłącznie o
tym, ze nie jest tak, Ŝe jak to pan radny Wiecki powiedział, ze dzięki
konferencji PiS’u to będzie przeprawa promowa w Gdańsku. Proszę
sobie takich zasług i takich moŜliwości nie przypisywać, bo nie jest to
prawdą i podałem teŜ inne przykłady, jak państwo się zachowywali,
widzę Ŝółty most niedaleko stąd połoŜony. Dziękuję bardzo.
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Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Pranie Prezydencie, bo padły głosy jakby o opłacalności tego przejazdu.
Jeśli odległość ta zaoszczędzona pomiędzy Nowym Portem a drugim
końcem Kanału Martwej Wisły. Drugim brzegiem kanału to jest 15 km, to
według dzisiejszych cen benzyny, ja juŜ nie wliczam koszty stania w
korkach itp. itd. utraty czasu, to koszt takiego przejazdu to jest około 10
zł, koszt prom to jest 6 zł. Więc widać mimo wszystko, mimo tej podwyŜki
opłat to jest na jednym przejeździe rząd oszczędności od 3 do 4 zł. Wiec
tutaj jest realny zwrot i jeśli ta oszczędność wynosi 3 zł to praktycznie
abonament wyczerpuje się nie w 30 dni, znaczy w 20 kilka bo nie liczymy
weekendów, tylko w 11-12 dni, wiec tak naprawdę tak naleŜy to obliczać.
Dziękuję bardzo. MoŜe pomysłem jest nie wiem, bo radni PiS’u lubią
sugerować róŜnego rodzaju pomniki, patronaty, Ŝeby na przykład temu
promu nadać jakiś patronat to wtedy było by nam się jakoś łatwiej
dogadać co do tego promu.
Radny PIOTR DZIK
Proszę państwa, we wtorek była Komisja Polityki Gospodarczej i
Morskiej, przeszła uchwała na tak, rozmawialiśmy z panem dyrektorem,
który nam tłumaczył. Po pierwsze my rozmawiamy o cenach przeprawy.
Zgodziliśmy się po rozmowach z panem Wiceprezydentem Lisickim, z
panem dyrektorem po konsultacji, ze te sprawy, które nas nurtowały
będą załatwione. Czyli ZDiZ zajmie się zbieraniem opłat, ale czy tutaj
pomyśleliśmy o tym, ze to będą dodatkowe etaty w ZDiZ’cie, które tez
będzie trzeba zapłacić. Dobrze, pan prezydent widocznie o tym pomyślał
i pan dyrektor teŜ. Będą musieli znaleźć na to środki. Będzie
uszczelnienie tej opłaty. Rozmawialiśmy równieŜ i złoŜyliśmy wniosek z
prośba komisji aŜeby uwzględnić, przeanalizować czerwiec, lipiec,
sierpień, te trzy miesiące w soboty – zostało to teŜ wysłuchane. Wiec ja
uwaŜam, ze jeŜeli wszystko zostało i wczoraj na Komisji Turystyki
powiedziane składam wniosek o zamkniecie dyskusji na ten temat bo
uwaŜam, ze wszystko zostało wyjaśnione i tutaj mówienie kto robił, gdzie
co i dzięki komu prom. Prom jest, władze są za tym, my jesteśmy jako
cała rada za tym, po co my tutaj bijemy piane jeszcze. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zgłoszony jest pan Zdanowicz i pan Koralewski. Kto z pań i panów
radnych jest za zamknięciem listy mówców?
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za
- 22
przeciw
- 9
wstrzymało się - 2
lista mówców została
zamknięta

Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Ja chciałbym tylko dwa zdania do wypowiedzi kolegi Kamińskiego.
Poucza, a sam zachowuje się w sposób bezczelny. Wstaje,
demonstracyjnie wychodzi jeŜeli prezydent chce jemu odpowiedzieć na
ten zarzut. To jest szczyt bezczelności. I prosiłbym pana
przewodniczącego, Ŝeby pan był łaskaw przestrzegać, znaczy ja wiem,
ze pan chciałby Ŝeby kaŜdy mógł się wypowiedzieć, ale nie moŜna
dopuszczać do pyskówki takiej, Ŝe jedna pani drugiej pani i cały czas,
cały czas i to tylko dwie, trzy czy cztery osoby na okrągło.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Szanowni państwo, wysoka rado. Często zdarzało się, ze apelowałem
byśmy zostawili emocje gdzieś na zewnątrz, bo to rzeczywiście prowadzi
nas w złym kierunku. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze to nie energia
pana prezydenta Lisickiego napędza ten prom czy autobusy w Gdańsku
tylko paliwo. Praw fizyki nie zmienimy. Pan prezydent zarządza tylko
strumieniami pieniędzy, które są dostępne w mieście. Cieszę się z
poparcia radnych dla projektu promu i myślę, Ŝe to, ze większość
radnych ten projekt popiera jest równieŜ argumentem dla prezydenta, bo
to co przyniosą późniejsze przetargi czy negocjacje tego nie wiemy. To
się dopiero w Ŝyciu okaŜe tak. I te informacje będziemy próbowali
ewentualnie konsultować zwłaszcza radni z tego okręgu. Gdańsk jest
takim miastem gdzie promy to dobra tradycja, dobrze byłoby, Ŝeby w
Gdańsku pływały. MoŜe kiedyś jak będzie tunel będzie to zbędne, ale na
dzisiaj dobrze byłoby to podtrzymać. Myślę, ze w naszej tradycji
gdańskiej rady trzymaliśmy poziom naszych wypowiedzi i odpowiednio
wysoko. Myślę, ze powinniśmy być wzorem dla całej metropolii i te
polemiki takie poboczne zostawmy sobie na kuluary. Jestem jak najdalej
od tego, Ŝeby kogokolwiek tutaj strofować. Cieszy mnie to, ze państwo w
większości doceniacie zdanie radnych opozycji czy to po stronie Rady
Miasta czy po stronie urzędu. Apeluję, Ŝeby te emocje wyciszyć.
Dziękuję.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Słuszny apel, Ŝebyśmy wyciszyli i przeszli do głosowania. Druk 469 z
autopoprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego
druku?
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przeciw
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-
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXIII/460/12
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie
z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu
łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku

z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
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17)
uchylająca uchwałę w sprawie określenia
organizacji,
zasad
finansowania
oraz
zakresu działania jednostek pomocniczych
Miasta Gdańska (druk 466);

Radny MARCIN SKWIERAWSKI – Przew. K. Samorzadu i Ładu Publi.
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan Prezydent miasta nie wniósł uwag do tego
projektu. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku 466?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/461/12
uchylająca uchwałę w sprawie określenia organizacji,
zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek
pomocniczych Miasta Gdańska

z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
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18)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok
2012” (druk 450 + autopoprawka);

JAROSŁAW FORMELA – po. Dyr. Wydziału Polityki Społecznej
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska tez
pozytywna, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/462/12
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2012”

z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
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19)
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka
Nr 3 z siedzibą w Gdańsku przy ulicy
Lutniowej 30 (druk 482);

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/463/12
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu
Dziecka Nr 3 z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Lutniowej 30
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
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20)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4
z siedzibą w Gdańsku, ul. SkarŜyńskiego
6B/4 (druk 483);

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/464/12
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 z siedzibą w Gdańsku,
ul. SkarŜyńskiego 6B/4
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
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21) zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia
całodobowej
placówki
opiekuńczo - wychowawczej typu
rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka Nr
2 w Gdańsku przy ul. Rumla 4 D/41
(druk 484);
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/464/12
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia całodobowej
placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdańsku przy
ul. Rumla 4 D/41
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
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zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Rodzinnemu Domowi
Dziecka Nr 1 w Gdańsku, ul. świrki
i Wigury 1a/2 (druk 485);

22)

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/466/12
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdańsku,
ul. świrki i Wigury 1a/2
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

91

zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Rodzinnemu Domowi
Dziecka Nr 1 w Gdańsku, ul. świrki
i Wigury 1a/2 (druk 485);

23)

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/466/12
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdańsku,
ul. świrki i Wigury 1a/2
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu
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24) zmieniającą uchwałę w sprawie
likwidacji Ogniska Wychowawczego
nr 1 im. Kazimierza Lisieckiego
w Gdańsku (druk 488);
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/467/12
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdańsku,
ul. świrki i Wigury 1a/2
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu
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25) zmieniającą uchwałę w sprawie
likwidacji Ogniska Wychowawczego
nr 1 im. Kazimierza Lisieckiego
w Gdańsku (druk 488);
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem druku?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXIII/467/12
zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Ogniska
Wychowawczego nr 1 im. Kazimierza Lisieckiego
w Gdańsku
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Głos chciał zabrać pan radny Piotr Gierszewski, zgłosił się w trakcie
głosowania. Proszę bardzo.
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Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący zwróciłem tutaj uwagę na dosyć istotną kwestie.
Pani Prezydent się troszeczkę przejęzyczyła mówiąc, ze to jest ognisko
imieniem Lisickiego, to jest im. Kazimierza Lisieckiego. To jest takie małe
sprostowanie.

26) w sprawie powołania Zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych
w uzupełniających wyborach ławników
na kadencję 2012-2015 (druk 491);
Radny MARCIN SKWIERAWSKI – Przew. Kom. Samorz. i Ładu Publ.
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja zwróciła się o zaopiniowanie do Prezydenta,
który nie wniósł uwag. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za przyjęciem druku 491?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
1

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

Uchwałę Nr XXIII/468/12
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych w
uzupełniających wyborach ławników na kadencję
2012-2015
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zgłasza się pan Maciej Krupa. Bardzo proszę.
Radny MACIEJ KRUPA
Przypominam państwu wszystkim, ze serdecznie zapraszam po sesji na
ciasto do Sali Herbowej.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy, ale został nam jeszcze jeden druk szanowni państwo.

27) w sprawie powołania delegata
Miasta Gdańska do Zgromadzenia
Ogólnego Związku Miast Polskich
(druk 492);

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja zwróciła się o zaopiniowanie do Prezydenta,
który nie wniósł uwag. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za przyjęciem druku 492?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
7
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXIII/469/12
w sprawie powołania delegata Miasta Gdańska
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo proszę pani Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Przepraszam panie Przewodniczący. Otrzymaliśmy interwencję
skierowaną na nasze skrzynki mailowe przez panią, która podpisała się
Anna Wierzb i jest mieszkanką głównego miasta. Pani zwraca uwagę na
nieuporządkowane w wysokim stopniu podwórka i tereny przyległe do
wspólnot. Ja popieram ten jej niepokój poniewaŜ sama podejmowałam
bezskutecznie kilka razy interwencję w sprawie uporządkowania
śmietników na drodze od ratusza na Korzennej do Ronda Sobieskiego
miedzy Kredyt Bankiem a Kowalska 3. To była droga przez mękę.
Okazuje się bowiem, Ŝe sprawa jest dosyć skomplikowana, nie ma
jakichś mechanizmów egzekwowania od wspólnot mieszkaniowych
porządku na ich terenie, bądź terenie uŜytkowanym a naleŜącym do
gminy. I w związku z tym chciałabym, aby pan Przewodniczący w tej
sprawie zwrócił się do odpowiedniego nadzorującego ten zakres
kompetencji pana Prezydenta, aby zechciał sprawie się przyjrzeć. Bo
albo nie egzekwowane są kary grzywien od tych wspólnot, ale tez wiem,
ze niektóre wspólnoty nie chcą wstąpić w umowę uŜytkowania, czyli
uŜytkują bezumownie sam środek terenów na głównym mieście
zaniedbując go. Wtedy trzeba wystąpić do sądu o wstąpienie w umowę.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje ja zaraz zapytam pana Prezydenta Lisickiego, który w tym
temacie jest zorientowany.
MACIEJ LISICKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Oczywiście przyjrzymy się tj sprawie, ale z tego co ja wiem to chyba
wszystkie wiaty na głównym mieście maja swoich dzierŜawców. Myśmy
w zeszłym roku prowadzili bardzo długi proces i Ŝmudny Ŝeby wspólnoty
mieszkaniowe zawierały umowy na dzierŜawę wiat i większości
przypadków to się udało. Ja to oczywiście sprawdzę, zweryfikuję. Ja te
pisma znam, ale umówmy się, ze duŜa cześć uwag tej pani, mieszkanki
głównego miasta tak na prawdę dotyczy jej sąsiadów, bo przecieŜ psie
odchody na chodnikach to są wyczyny pupili jej sąsiadów, wiaty
śmietnikowe są zawalane przez nią i jej sąsiadów, wiec tutaj prawda leŜy
gdzieś po środku.

PUNKT 6
WNIOSKI IOŚWIADCZENIA OSOBISTE

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Obrady zakończono o godzinie 1430

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Podinspektor BRMG
Wioletta Krewniak
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