Zapytania RMG – 26 lutego 2015 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

15/15

Magdalena
Olek

remontu fragmentu
ul. Dworskiej

26.01.15

6.02.15

Remont ul. Dworskiej na odcinku między blokami o numerach 30 i 35, pomiędzy
przedszkolem nr 67 a blokiem mieszkalnym przy ul. Dworskiej 27, zostanie
wykonany w IV kwartale 2015 r.

18/15

Jerzy Milewski

informacji dot.
26.01.15
istniejących i
planowanych
przedszkoli, miejsc w
przedszkolach, ilości
dzieci w wieku
przedszkolnym

4.02.15

W Gdańsku znajduje się 58 przedszkoli, dla których Miasto jest organem
prowadzącym, z tego: 56 samodzielnych przedszkoli; 1 przedszkole wchodzące w
skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 i 1 przedszkole
wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
W latach 2005 – 2014 Miasto zlikwidowało: w 2005 r. – Przedszkole nr 25; w 2006 r.
– Przedszkola nr: 3, 13, 29 i 69. Aktualnie tych pięć przedszkoli funkcjonuje jako
przedszkola niepubliczne. W 2008 r. Miasto przekształciło na swoich warunkach w
przedszkola niepubliczne osiem przedszkoli (nr: 18, 19, 27, 37, 45, 65, 70, 76).
Miasto użyczyło budynki i tereny wyłącznie na działalność przedszkola, Natomiast
biorący do używania ponosi koszty eksploatacji, remontów i ubezpieczenia budynku,
podatku od nieruchomości oraz przystępuje do miejskiej rekrutacji elektronicznej. Od
2008 r. Miasto nie zlikwidowało i nie przekształciło żadnego przedszkola. W wyniku
likwidacji i przekształceń w latach 2005 - 2014 w przedszkolach publicznych ubyło
łącznie ok. 1180 miejsc (jest to liczba miejsc w przedszkolach wymienionych wyżej,
czyli przekształconych, a nie zlikwidowanych). Dzięki rozbudowie istniejących
przedszkoli i budowie nowych Miasto uzyskało ok. 450 miejsc w przedszkolach
publicznych. Miasto nie planuje utworzenia w latach 2015 – 2018 nowego,
samodzielnego przedszkola na terenie okręgu wyborczego nr 3. Z dniem 1 września
2016 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych staną się przedszkolem, które będzie
wchodziło w skład zespołu szkolno przedszkolnego. W roku 2015 rozbudowane
zostaną dwa przedszkola: nr 85, przy ul. Chałubińskiego 15 oraz nr 87, przy ul.
Komandorskiej 77, w których dodatkowo Gdańsk uzyska ok. 150 miejsc dla dzieci.
W odpowiedzi przekazano ponadto informacje o wybudowanych i rozbudowanych
przedszkolach, liczbę dzieci nie przyjętych do przedszkoli w latach 2010 – 2014,
liczbę dzieci zameldowanych w Gdańsku na pobyt stały i czasowy, liczbę miejsc w
przedszkolach zarówno publicznych jak i niepublicznych
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19/15

Jerzy Milewski

informacji n/t Portu
Gdańskiego
Eksploatacja S.A. i
Zarządu Morskiego
Portu GDAŃSK S.A.

26.01.15

5.02.15

W odpowiedzi przedstawiono informacje dotyczące Mariner Capital Limited (MCL),
będącej potencjalnym nabywcą spółki Port Gdański Eksploatacja (PGE), dotyczące
powstania, zakresu działania, powiązań rodzinnych i kapitałowych pomiędzy tą
spółką a innymi spółkami, jak również informacje co do możliwości finansowych i
wyników finansowych MCL. Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach podmioty
zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (a takim
podmiotem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.) posiadające udziały lub akcje
w spółkach działających w sferze eksploatacji powinny je zbyć najpóźniej do dnia
31.12.2005 r. W dalszej części przedstawiono kolejne postępowania zmierzające do
wykonania powyższego obowiązku - sprzedaży posiadanych przez ZMPG S.A.
udziałów w kapitale zakładowym PGE. Czwarta, aktualnie realizowana, próba
sprzedaży akcji w kapitale zakładowym PGE została wszczęta w 2013 r. Procedura
poprzedzona została szeregiem działań przygotowawczych, niezbędnych dla
skutecznego przeprowadzenia sprzedaży akcji, a polegających m.in. na
przekształceniu PGE w spółkę akcyjną i uzyskaniu przez ZMPG całkowitej kontroli
nad PGE (posiadanie 100% udziału w jej kapitale akcyjnym), uporządkowaniu
struktury organizacyjnej PGE, zbyciu udziałów posiadanych przez PGE w
podmiotach powiązanych (z wyjątkiem GDAŃSKI TERMINAL KONTENEROWY
Spółka z o.o.) oraz zawarciu nowej, długoterminowej i odpowiadającej warunkom
rynkowym umowy dzierżawy nieruchomości na rzecz PGE. Przepisy ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji nie znajdują zastosowania w procesie sprzedaży akcji
spółki PGE, zbycie posiadanych przez ZMPG akcji nie ma nic wspólnego z
prywatyzacją w rozumieniu tej ustawy. Ponadto, PGE nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanych w granicach portu
morskiego w Gdańsku, a jedynie prowadzi działalność na podstawie umów o
korzystanie z nieruchomości, a przeładunki realizowane w przedsiębiorstwie tej
spółki stanowią ok.10 % przeładunków w Porcie Gdańsk. Dalej przedstawiono
szczegółowo informacje dotyczące aktualnie realizowanej transakcji sprzedaży akcji.
W następstwie przeprowadzonego postępowania, w dniu 30.09.2014 r. do siedziby
ZMPG wpłynęły jedynie dwie Oferty Wiążące nabycia akcji w kapitale zakładowym
PGE, złożone przez Konsorcjum PKP Cargo S.A. i Węglokoks S.A. oraz MCL. Po
analizie ofert Zarząd ZMPG podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji na zasadzie
wyłączności z MCL, który złożył lepszą Ofertę Wiążącą. W okresie negocjacji MCL
zobowiązał się do poniesienia wydatków lub nakładów inwestycyjnych na rozwój
przedsiębiorstwa PGE oraz zachowania siedziby spółki w Gdańsku przez okres 30
lat. W związku z tym, ZMPG zawarł w dniu 17.11.2014 r. z tym podmiotem
przedwstępną umowę sprzedaży akcji PGE. Ponadto, MCL wynegocjował
bezpośrednio z przedstawicielami załogi PGE korzystnie oceniany przez
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pracowników PGE „pakiet socjalny”, nie powodujący żadnych zobowiązań ze strony
ZMPG. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do uzyskania zgód
wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży. Mając na uwadze fakt, iż
„Memorandum informacyjne o spółce” zawiera informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa PGE, dokument ten nie może zostać udostępniony. Oferty złożone
przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w kapitale zakładowym PGE objęte
są tajemnicą przedsiębiorstwa ZMPG S.A. i wobec faktu, iż odpowiednia umowa nie
została jeszcze zawarta, oferty te nie zostaną udostępnione. Do odpowiedzi
załączono pismo z 23.01.2015 r. zawierające stanowisko Gdańska dot.
przedmiotowej sprzedaży. Wysokość czynszu dzierżawnego opłacanego przez PGE
jest porównywalna do wysokości czynszów innych spółek przeładunkowych
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wydzierżawionych
PGE. Stawka czynszu dzierżawnego opłacana przez PGE jest stawką rynkową i jest
zgodna z wyceną niezależnego rzeczoznawcy majątkowego.
20/15

Beata
Dunajewska

budowy ośrodka
zdrowia na Olszynce

9.02.15

23.02.15

W dniu 29 stycznia 2015 roku został podpisany akt notarialny pomiędzy Skarbem
Państwa a Miastem Gdańsk stanowiący przedostatni etap prac zmierzających
do przekazania nieruchomości gruntowych na potrzeby społeczne i ochrony zdrowia
w dzielnicy Gdańsk Olszynka. Aby sfinalizować sprawę pozostało dokonać zmian
w zapisach księgi wieczystej nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
inwestycję oraz uzyskać potwierdzenie dotychczasowych uzgodnień w
przedmiotowej sprawie od Wydziału Programów Rozwojowych, Wydziału
Środowiska oraz Wydziału Architektury i Ochrony Zabytków.
Realny termin
ogłoszenia konkursu na oddanie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na
potrzeby społeczne i ochrony zdrowia to drugi kwartał 2015 roku.

21/15

Beata
Dunajewska

zwolnienia z czynszu 9.02.15
szkoły działającej w
budynku NZOZ w
Nowym Porcie

23.02.15

W aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do zwolnienia Gdańskiego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. z opłat czynszowych za część pomieszczeń użytkowanych przez
Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Nr 32, w zamian za przeprowadzenie
remontów i inwestycji w obiekcie. Prezydent Miasta wyraził zgodę najemcy lokalu –
Gdańskiemu Centrum Zdrowia sp. z o.o. – na podnajem (brak możliwości użyczenia)
na rzecz Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Nr 32 przy Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym części pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć
psychoedukacyjnych dla pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci
i Młodzieży. Zgoda na podnajem następuje na takich samych warunkach
czynszowych, jakie obowiązują najemcę lokalu (5% stawki bazowej tj. 1,36 zł/m2).
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22/15

Emilia
Lodzińska

zdemontowania
niektórych ekranów
akustycznych przy
drogach

9.02.15

23.02.15

W ramach rozwoju infrastruktury drogowej przed EURO 2012 powstały m.in. Trasa
Słowackiego, Trasa Sucharskiego, dokończono Trasę W-Z, budowano ulicę tzw.
Nową Łódzką z nową linią tramwajową i każdorazowo w oparciu o obowiązujące
wówczas przepisy przeprowadzane były oceny oddziaływania środowiskowego danej
inwestycji, w których zawarte były m.in. wytyczne dotyczące zabezpieczeń
akustycznych – m.in. ekrany akustyczne. W wyniku ich przeprowadzenia, Inwestor
uzyskiwał stosowne decyzje administracyjne – w tym także decyzję środowiskową w
której zawarte były postanowienia o przeprowadzeniu analizy porealizacyjnej każdej
inwestycji. Powstałe przy okazji ww. inwestycji zabezpieczenia akustyczne w postaci
ekranów akustycznych były niezbędnymi działaniami mającymi na celu ochronę
mieszkańców poszczególnych obszarów przed uciążliwościami związanymi z
eksploatacją danego zrealizowanego przedsięwzięcia. Wszystkie powyższe
inwestycje były współfinansowane ze środków funduszy europejskich, co wiąże się z
tym, iż przez kolejne pięć lat po zakończeniu danej inwestycji beneficjent nie może
ingerować w żadnym zakresie w jej trwałość. Miasto Gdańsk, przeprowadza co pięć
lat ocenę stanu technicznego w postaci aktualizacji mapy akustycznej. Ostatnia
mapa akustyczna była wykonana w 2012 r. i obejmowała stan inwestycji drogowych
istniejących na koniec 2011 r. w wyniku czego powstał i został przyjęty dnia
14.12.2013 r. uchwałą nr XLVII/1050/13 RMG program ochrony środowiska przed
hałasem na lata 2014-2018, w którym nie przewiduje się podejmowania żadnych
nowych inwestycji w zakresie zabezpieczeń akustycznych polegających na budowie
ekranów akustycznych. Miasto Gdańsk zobowiązane jest do aktualizacji mapy
akustycznej w 2017 roku, która m.in. dokona weryfikacji stanu akustycznego w
newralgicznych rejonach Miasta i stanowić będzie podstawę do dalszych działań w
zakresie ochrony mieszkańców w tym
konieczności i formy stosowania
zabezpieczeń antyhałasowych. Ewentualne podjęcie decyzji o likwidacji ekranów
akustycznych winno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, gdyż po
upływie kilku lat ewentualny ich demontaż odebrany będzie bardzo negatywnie,
niezależnie od zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego
określonego w tym czasie odpowiednimi przepisami.

23/15

Beata M.
Wierzba, Piotr
Borawski,
Adam Nieroda,
Magdalena
Olek,
Agnieszka

zamiaru
przeniesienia
Zespołu Szkół
Energetycznych do
Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 1

9.02.15

23.02.15

Zespół Szkół Zawodowych Nr 10 został rozwiązany w dniu 31.08.2005 r., dokumenty
z 2005 r zostały już zniszczone. Szkoły Elektryczne i Elektroniczne zostały
rozwiązane w dniu 31.08.2012 r. Przeniesienia szkół odbywały się w ramach
zatwierdzonych budżetów szkół. Dokumenty którymi dysponuje Wydział Rozwoju
Społecznego dotyczą zmian w planie finansowym jednostki. Orientacyjny koszt
przeniesienia szkół wyniósł 283 405 zł Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu wydatki pozapłacowe Szkół Elektrycznych i Elektronicznych wyniosły w
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2011 roku - 459 400 zł., a dochody – 259 909 zł. Można oszacować, że
oszczędności wynikające z przeniesienia szkoły w zakresie pozapłacowym wynoszą
199 491 zł rocznie.
Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych (ZSE) w Centrum Kształcenia
Praktycznego (CKP) korzystają z następujących pracowni (warsztatów): montażu
elektrycznego; montażu elektronicznego; energetyki odnawialnej; obróbki ręcznej. Zajęcia w
CKP realizowane są dla zawodów: technik elektryk; technik elektronik; technik energetyk;
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; elektryk. W CKU jest ośrodek
egzaminacyjny dla zawodów: technik informatyk; technik elektryk; elektryk. W CKZiU Nr
1 na dzień dzisiejszy nie ma ośrodka egzaminacyjnego w zawodach: technik
elektronik; technik energetyk; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zespół
Szkół Energetycznych jest ośrodkiem egzaminacyjnym w kwalifikacjach dla zawodu:

Owczarczak,
Przemysław
Ryś, Beata
Jankowiak,
Emilia
Lodzińska,
Małgorzata
Chmiel

elektryk - E.7 i E.8; technik elektronik E.6; technik elektryk E.7, E.8; technik informatyk E.12,
E.13; technik energetyk E.22; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.21; są

to wszystkie obecnie zdawane przez naszych uczniów kwalifikacje. Pozostałe
5 kwalifikacji wchodzi w przyszłym roku szkolnym po I semestrze. Nauczyciele z
rozwiązywanego ZSE z dniem 1 września 2015 staną się pracownikami CKZiU1 –
który to stanie się dla nich z mocy prawa nowym pracodawcą. Korzyści płynące z
zaplanowanego przeniesienia szkół to uporządkowanie bazy szkół co pozwoli na
doinwestowanie rozproszonych warsztatów i pracowni. Nie planuje się zmiany funkcji
do których wykorzystywany jest budynek przy ul. Mikołaja Reja 25.
24/15

Beata M.
Wierzba, Piotr
Borawski,
Adam Nieroda,
Magdalena
Olek,
Agnieszka
Owczarczak,
Przemysław
Ryś, Beata
Jankowiak,
Emilia
Lodzińska,
Małgorzata
Chmiel

zamiaru połączenia
10.02.15
szkół przyszpitalnych
w Gdańsku

24.02.15

Szkoły przyszpitalne funkcjonują w Zespołach Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego (ZKPiG) w skład, którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum.
Analiza realizacji zadań wykazuje, że zatrudnienie nauczycieli w jednym zespole
ZKPiG, powoduje racjonalne wykorzystanie kadry nauczycielskiej. ZKPiG planowano
połączyć w jeden zespół. Szkoła na Srebrnikach z uwagi na specyfikę, pozostałaby
jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9. Założeniem zmian nie są oszczędności
a racjonalne wykorzystanie kadry. Zakładane zmiany przyniosą korzyści w zakresie
jakości i efektywności prowadzonych zajęć - odnośnie układania planu i zatrudnienia
nauczycieli których ramowe plany nauczania nie pozwalają na zatrudnienie w jednej
szkole- za mała liczba godzin. Specyfika pracy na różnych oddziałach jest wpisana w
pracę wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach przyszpitalnych.
Konieczność zatrudniania nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami wynika także
ze specyfiki pracy na danym stanowisku. Połączenie w jeden zespół ZKPiG nie
zmienia sposobu pracy z konkretnym uczniem. Specyfika pracy z dzieckiem chorym
zakłada w pierwszym rzędzie funkcję „terapeutyczną” dla ucznia. Proces leczenia
jest zróżnicowany w czasie (krótki, długi) i nauczyciele w każdym procesie
edukacyjnym powinni budować relacje zaufania. Zmiana nie wpłynie na realizację
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obowiązku szkolnego dzieci chorych i nie zawiera żadnych elementów, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na proces leczenia dzieci. Mobilność nauczycieli już
dzisiaj ma miejsce. Połączenie w zespół może jedynie pomóc w efektywnym
„ułożeniu” zajęć zgodnie z potrzebami dzieci. Pomieszczenia w szkołach
przyszpitalnych „należą” do szpitali. Wyposażenie jest zadaniem gminy.
25/15

Beata
Dunajewska

modernizacji boisk
przy SP nr 59 na
Olszynce i Zespole
Szkół Morskich w
Nowym Porcie

12.02.15

25.02.15

Miasto jest w trakcie przygotowywania harmonogramu prac oraz montażu
finansowego
dla
zadania
inwestycyjnego
polegającego
na
budowie
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia
8. Dla powyższego zadania Miasto posiada opracowaną w grudniu 2014 r.
dokumentację
projektową,
której
zakres
rzeczowy
obejmuje
budowę
pełnowymiarowego boiska wraz z oświetleniem, odwodnieniem i monitoringiem,
dojścia do obiektu oraz trybuny, remont pomieszczeń istniejącego zaplecza
szatniowo sanitarnego. Dokumentacja projektowa dopuszcza etapową realizację
inwestycji. Koszt inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
wynosi 3.074.961 zł.
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 59, ul. Modra 2 przygotowana jest
pod kątem planistycznym, zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego.
W grudniu 2014 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla powyższego
zadania. Koszt inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
wynosi 1.509.908 zł. Niestety na realizację powyższej inwestycji brak jest środków
finansowych w budżecie Miasta.

26/15

Adam Nieroda

remontu nawierzchni
ul. Chałubińskiego

13.02.15

25.02.15

Remont ul. Chałubińskiego (na odcinku od ul. Worcella do al. Sikorskiego) został
wpisany do Programu modernizacji chodników w 2016 r. Zaplanowano remont
istniejących chodników o łącznej długości 920 mb,
w połączeniu z remontem
nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 460 mb. Koszt przedsięwzięcia
oszacowano na 1 300 000,00 zł. Realizacja inwestycji w 2016 roku będzie
finansowana z budżetu Miasta Gdańska, z pozycji Programu modernizacji chodników
w Gdańsku.

27/15

Adam Nieroda

uzupełnienia
13.02.15
elementów małej
architektury
przestrzeni publicznej
Biskupiekj Górki i
Starego
Przedmieścia

25.02.15

Rada Dzielnicy zobowiązała się do dnia 28.02.2015r. przekazać lokalizację oraz
ilości koszy do uzupełnienia Zarządowi Dróg i Zieleni, który przeprowadzi akcję
rozstawienia koszy ulicznych w wybranych lokalizacjach w obrębie Biskupiej Górki i
Starego Przedmieścia w miesiącu marcu b.r.
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28/15

Adam Nieroda

montażu oświetlenia
na deptaku nad
Kanałem Raduni,
pomiędzy al. Armii
Krajowej a ul.
Zaroślak

13.02.15

25.02.15

Realizacja oświetlenia deptaku nad Kanałem Raduni obok torów kolejowych, w ciągu
pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zaroślak jest możliwa w ramach inwestycji
poprzedzonej opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownych
decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowy koszt
realizacji tej inwestycji wynosi ok. 150 000,00 zł. Na rok 2015 budżet dla realizacji
oświetlenia ulicznego został już uchwalony w wysokości 500 000,00 zł i powyższe
zadanie nie znalazło się w puli przyjętych do realizacji. Z tego względu podjęcie
przedmiotowego zadania uzależnione jest od dostępności środków finansowych w
kolejnych edycjach budżetu.

29/15

Beata M.
Wierzba, Piotr
Borawski,
Adam Nieroda,
Magdalena
Olek,
Agnieszka
Owczarczak,
Przemysław
Ryś, Beata
Jankowiak,
Emilia
Lodzińska,
Małgorzata
Chmiel

zamiaru połączenia i
centralizacji Poradni
PsychologicznoPedagogicznych

13.02.15

25.02.15

Zadaniem centralizacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jest lepsze
wykorzystanie kadry na obszarze całego miasta. Nie generuje to kosztów, a jedynie
zmienia dla dobra dzieci i ich rodziców schemat organizacyjny. Idea połączenie
Poradni nie wynika z chęci wygenerowania oszczędności. Pewne korzyści mogą
zostać osiągnięte w związku z wspólnym budżetem w zakresie np. zakupów pomocy
dydaktycznych, artykułów niezbędnych do pracy poradni itp., ale nie jest to istotna
zmiana, chociaż gospodarowanie środkami finansowymi przy jednym zarządzie
pozwala negocjować niższe ceny przy większym zamówieniu.
Współpraca ze środowiskiem, i praca w zespołach to usługi o niewystarczającej
jakości. Poradnie muszą realizować zapisy rozporządzenia, mała Poradnia
(PPP nr 6) nie ma możliwości małym zespołem realizowania zadań – otrzymała w 2
obszarze ewaluacji zewnętrznej literę D.
Rejonizacja jest pojęciem odnoszącym się do współpracy z konkretnymi placówkami,
a nie „terenem”, który Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmuje.
„Elastyczne gospodarowanie zasobami kadrowymi wszystkich poradni zgodnie ze
zmieniającymi się potrzebami” – odnosi się przede wszystkim do odbiorców pomocy
w obszarze całego miasta. Organizacja pracy należy do kompetencji dyrektora
wyłonionego w drodze konkursu. Dyrektor buduje schemat organizacyjny i deleguje
pracownika do określonego zadania na cały okres zatrudnienia. Plan pracy
konkretnego nauczyciela nie zmienia się codziennie. Zmiana nie będzie skutkowała
zmianą formuły zatrudnienia. Nie planuje się zatrudniania nowych pracowników.
Formułę powoływania zespołu orzekającego reguluje prawo – Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej.

30/15

Grzegorz
Strzelczyk

poparcia kandydatury 18.02.15
Bronisława
Komorowskiego

25.02.15

W Katowicach prezydent Paweł Adamowicz był na spotkaniu 29 samorządowców,
prezydentów miast z urzędującym prezydentem Rzeczypospolitej Bronisławem
Komorowskim. Wszyscy prezydenci miast, którzy wyrazili swoje poparcie dla
prezydenta Komorowskiego zostali wybrani większością głosów przez mieszkańców
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swoich miast w demokratycznych wyborach. W roku 2010 Bronisław Komorowski
został poparty także przez większość gdańszczan – zdobył w naszym mieście 67,8
procent głosów. Spotkanie w Katowicach nie było inicjatywą żadnej partii politycznej.
Nie było partyjną konwencją. Brali w nim udział prezydenci reprezentujący różne
opcje polityczne, (prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz). Jako że było to oficjalne spotkanie urzędujących prezydentów miast z
urzędującym prezydentem Rzeczypospolitej wyjazd miał jak najbardziej służbowy
charakter. A więc jego koszt został opłacony z budżetu miasta. Samolot w obie
strony kosztował 862,18 zł. Hotel 511,70 zł. To daje razem 1373,88 zł.
31/15

Piotr
Czauderna

zamiany mieszkania
komunalnego na
mieszkanie będące
własnością osoby
prywatnej

24.02.15

10.03.15
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