PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
z XVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 28 stycznia 2016 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 33 radnych,
nieobecni:
1. Piotr Czauderna.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, zaczynamy obrady sesji. XIX sesja
Rady Miasta Gdańska. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych
na dzisiejszą sesję, radnych miasta Gdańska, Prezydenta,
wiceprezydentów, panią skarbnik, panią sekretarz, media, gości, którzy
dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością.
Zaczynamy od informacji, mianowicie wpłynął wniosek K. Rewizyjnej
o włączenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
Nr 24 – druk 569.
Wpłynął wniosek klubu radnych PO o włączenie do porządku obrad
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych – druk – 576.
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Wpłynął wniosek Prezydenta o zdjęcie szanowni państwo z porządku
obrad druku nr 574, dotyczy to zmian w treści statutów żłobków
samorządowych – druk 574, to jest w pkt 4 ppkt 15, zostaje skreślony, nie
będzie tego.
Wpłynęły autopoprawki do druków:
- 566
- 568
- 570
- 559
To są wszystkie, jeśli chodzi o wnioski, które wpłynęły w tym czasie do
rady.
Szanowni państwo, proszę wszystkich o włożenie kart do głosowania,
będziemy głosować za chwilę wprowadzenie tych druków do porządku
obrad.
Zaczynamy od druku 569 – jeśli będzie przegłosowany, to będzie w pkt
23. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem tego druku do porządku
obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła pod obrady
Także ten druk będzie, jak już powiedziałem, w pkt 23.
Następny druk, który przegłosowujemy, to jest druk 576. Jeśli go
przegłosujemy, będzie w pkt 24. Kto z pań i panów jest za włączeniem
druku 576 do porządku obrad?

za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła pod obrady
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Mamy ten druk w porządku obrad.
Wszystkie druki mamy przegłosowane, mamy porządek obrad.
Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 562);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura prezydenta ds. Kultury

2) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego (druk 573);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa

rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku (druk 551);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 563);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku (druk 564);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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6) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej
w mieście Gdańsku (druk 552);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku
(druk 555);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
(druk 566);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku
(druk 567);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/378/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września

2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku
(druk 558);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum

Historyczne Miasta Gdańska (druk 568);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

12) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 561);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

13) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli zmiany Umowy

Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu
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„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania
wód opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą
Miejską Pruszcz Gdański (druk 572);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

14) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej

dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Budżetowy w Gdańsku na 2016 rok (druk 571);

Samorządowy

Zakład

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

15) w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" (druk 570 +
autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańsk
Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 560);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Janina Liedtke – Jarema - p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

17) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania

prac społecznie użytecznych na 2016 rok w mieście Gdańsku (druk 557);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania (druk 559 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

19) w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków samorządowych nr 2-10

wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 574);

ZDJĘTA

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

20) w

sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 553);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
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Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

21) w

sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
Nr 1 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 554);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

22) w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza

obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 575 );
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

23) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Kształcenia

Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 (druk 569);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Kazimierz Koralewski – przewodniczący K. Rewizyjnej

24) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

społecznych (druk 576);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – wiceprzewodniczący Klubu PO

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
Odczytał komunikaty.
Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Czy są komunikaty Prezydenta? Nie ma. Czy komisje mają jakieś
komunikaty? Nie widzę.
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PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBOWE
Nie ma oświadczeń klubowych.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska
(druk 562);

Paweł ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 562 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
K. Kultury opinia pozytywna. Pan przewodniczący komisji, Marek Bumblis.
Radny – MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, wysoka rado, Andrzej Wajda jest jednym z kilku
Polaków najbardziej rozpoznawalnych w historii nie tylko kultury
światowej, ale w ogóle w historii świata i trudno o kimś, kto dostaje Oskary,
Cezary, jest nominowany do Niedźwiedzi, jest laureatem festiwali
w Cannes, w Wenecji, w Berlinie Zachodnim, Mediolanie, Moskwie, w San
Sebastian, mówić, że nie jest godny otrzymania honorowego
obywatelstwa. Naród polski już podziękował Wajdzie, państwo polskie
podziękowało Wajdzie przyznając mu order Orła Białego, natomiast
wydaje mi się, że w Gdańsku, który jest, który był wiele razy stolicą
polskiego kina podczas festiwali filmowych, to jest bardzo naturalnie, że w
tym mieście rozważa się możliwość przyznania Andrzejowi Wajdzie
Honorowego Obywatelstwa. Byłem młodym człowiekiem w latach 70.
i pamiętam, jak obiektem olbrzymiej dumy było to, co polscy twórcy, polscy
artyści robili dla kultury światowej, europejskiej, jak bardzo byliśmy cenieni
w bloku wschodnim, jak mówiono o Warszawie, jako o Paryżu Europy
Wschodniej, mówiono o Warszawie, o Polsce, jako o liderze kultury.
Wydaje mi się, że jest kilka filmów, które zasługują na szczególne
upamiętnienie, bo służyły pewnym spawom narodowym, mianowicie po
pierwsze „Popiół i diament”, jest to dzieło bardzo wymiarowe, arcydzieło
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klasy światowej, ale polskie znaczenie „Popiołu i diamentu” to
przywrócenie
godności
i
honoru
żołnierza
podziemia
antykomunistycznego, nazywanego do tej pory zaplutymi karłami reakcji,
bandytami. Wydaje mi się, że każdy Polak z satysfakcją oglądał dramat,
w jakim żołnierz podziemny się znalazł i przed jakimi dylematami stawał
dochowując wierności. Po drugie, chciałbym przytoczyć „Człowieka
z marmuru”, jako film proroczy. Nie na darmo Wajda rozpoczął narrację
od Nowej Huty a zakończył ją w Gdańsku. Film powstał w 76r, promowany
był w 77 roku, w 78 roku papieżem został Polak, w 80 roku rozegrała się
rewolucja Solidarności w Gdańsku, a przemilczany przez cenzurę,
zmuszony do przemilczenia przez cenzurę w „Człowieku z marmuru”
wątek grudnia, znalazł swoja kontynuację w „Człowieku z żelaza”.
Ja chciałbym jeszcze przypomnieć takie fakty jak to, że w 75 roku na forum
filmowców, właśnie w Gdańsku, pierwszy raz Wajda wraz z Zanussim
podjęli wątek, podjęli zarzut hamowania swobody twórczej artystów, po
drugie, chciałbym powiedzieć, że wprawdzie Stanisława Przybyszewska
to rzeczywiście wybitna pisarka, wybitny dramatopisarz, a jej życiowe
dzieło „Sprawa Dantona” jest rzeczą wielkiej klasy, natomiast dopiero
„Danton”, którego scenariusz jest oparty na „Sprawie Dantona”
Przybyszewskiej dał ten kontekst światowy i spowodował, że Stanisława
Przybyszewska, gdańszczanka stała się znana na świecie, nie mówiąc o
kontekście historycznym premiery Dantona. „Katyń” to tylko zwieńczenie,
tylko Wajda, którego ojciec zginął w Katyniu, mógł zrobić „Katyń”, za co
jesteśmy mu wszyscy wdzięczni. Dziękuję bardzo.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna rado, w jednym
pełna zgoda z panem prezydentem, Andrzej Wajda wielkim reżyserem
jest. Natomiast co do wypowiedzi mojego poprzednika, jak każdy twórca,
każdy wielki twórca, jego twórczość jest poddawana ocenie, wyrażaniu
różnych opinii i myślę, że nie dzisiaj, to jest nie najwłaściwsze miejsce
i nie najwłaściwsze grono, żebyśmy się skupiali nad twórczością pana
Andrzeja Wajdy, wielu historyków nie podziela entuzjastycznej opinii
mojego kolegi Marka Bumblisa, jeżeli chodzi o twórczość pana Andrzeja,
ale mówię, zostawmy to. Pan Andrzej Wajda jest honorowym obywatelem
takich miast, jak: Łódź, Gdynia, Wrocław, Warszawa, Radom, Opole.
W tym roku, w roku 2016 uzyska tytuł honorowego obywatela miasta
Gdańska. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, honorowy tytuł
obywatela miasta Łodzi uzyskał w 1998 roku, miasta Gdyni w 2000, miasta
Wrocławia w 2003. Niewątpliwie, te trzy miasta związane są z polskim
filmem, z panem reżyserem Andrzejem Wajdą i w tych latach uzyskał te
nagrody. W latach 2012-2016 został honorowym obywatelem takich miast,
jak Opole, Warszawa, Radom, w tym roku Gdańsk. Pan Andrzej Wajda to
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jest coś więcej niż wielki twórca, znany w całym świecie, znany w Europie,
rozsławiający miasto Gdańsk. Przypomnę tylko, że w roku 2013 miała
miejsce premiera filmu „Człowiek z nadziei”, filmu, który kończył pewien
tryptyk, między innymi o naszym mieście, o mieście Gdańsku, wtedy
żaden z kolegów ani żadna z koleżanek z PO nie wystąpiła z taką
inicjatywą, żeby kończąc ten tryptyk nadać tytuł honorowego obywatela
miasta Gdańska. Pan Andrzej Wajda w 2007 roku dokonał pewnego
wyboru, wyboru politycznego, do którego oczywiście ma prawo, stawał od
tego momentu po stronie zawsze jednej opcji politycznej, uczestniczył we
wszystkich możliwych honorowych komitetach poparcia, czy to
Bronisława Komorowskiego czy PO. W związku z tym uważamy, że gdyby
ten tytuł Rada Miasta Gdańska przyznała w roku 2014, taka inicjatywa się
wówczas pojawiła, mógłby być w większym stopniu ten tytuł i ta inicjatywa
traktowana jako akt apolityczny, rzeczywiście doceniający tylko
i wyłącznie twórczość pana Andrzeja Wajdy. Za dwa miesiące, o ile dobrze
pamiętam, pan Andrzej kończy 90 lat, w związku z tym jako człowiekowi
życzymy mu wiele, wiele lat w dobrym zdrowiu, być może jeszcze
zdobędzie się na jakiś akt twórczy, czego mu też życzymy, natomiast
w tym jego zaangażowaniu politycznym dokonał pewnego wyboru,
a w związku z tym liczy się też z pewną oceną jego postępowania na tym
polu. I w związku z tym, wobec tych faktów, które przytoczyłem wcześniej,
korzystając z tego, o czym mówił też pan prezydent Adamowicz, że
Gdańsk jest miastem wolności, chcemy skorzystać z tej wolności i nie
poprzeć pana Andrzeja Wajdy, działacza społecznego, działacza
politycznego w ostatnich latach, w kwestii udzielenia mu honorowego
obywatelstwa miasta Gdańska,. Dziękuję.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko króciutko chciałam powiedzieć o dwóch wątkach, które nie
pojawiły się, dwóch wątkach merytorycznych, zarówno w wypowiedzi
pana prezydenta, jak i wypowiedzi przewodniczącego Bumblisa. Myślę że
powinniśmy także pamiętać o tym, że pan Andrzej Wajda, jako twórca,
artysta, ale także działacz społeczny, polityczny, o czym mój przedmówca
mówił, był bardzo mocno zaangażowany w przygotowanie uroczystości
towarzyszących otwarciu, odsłonięciu pomnika poległych stoczniowców.
Pamiętajmy, że był to jeden z głównych postulatów Sierpnia 80 roku.
W grudniu zeszłego roku, niecały miesiąc temu obchodziliśmy 35 rocznicę
odsłonięcia tego pomnika, myślę, że jest to kolejny powód do tego, do
pokazania związku tego twórcy, artysty, działacza społecznego
i politycznego, bo wtedy w 80 roku to był też taki gest i pokazanie jego
związków z Gdańskiem. Drugi wątek, niedawno otworzyliśmy Teatr
Szekspirowski, kolejną dumę naszego miasta, pan Andrzej Wajda od
początku ten pomysł wspierał, także swoją myślą artystyczną, organizując
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wiele wydarzeń doprowadzających nas do otwarcia Teatru
Szekspirowskiego. A odpowiadając Grzegorzowi Strzelczykowi jeszcze w
jednej, tak, masz rację, to jest nasz błąd, powinniśmy byli już dawno
przyznać tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska panu Andrzejowi
Wajdzie. Lepiej późno niż wcale, myślę, że 90 rocznica urodzin to jest
bardzo ładny powód do przyznania tego tytułu i chcemy ten błąd naprawić.
Dziękuję.

Paweł ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Ja tylko króciutko, bo na pewno nie mogę się zgodzić do wypowiedzi pani
radnej Dulkiewicz i pana radnego Strzelczyka. Nie mówcie drogie
koleżanki, koledzy, że Andrzej Wajda był, jest działaczem społecznym czy
politycznym. Ja tego słuchać nie mogę. Każdy, kto zdał maturę w polskiej
szkole to wie, że na tej zasadzie to Adam Mickiewicz to był jeszcze
większym działaczem politycznym, ale czy z tego powodu mówimy o nim
jak o działaczu politycznym? Czy ktoś zna biografię Adama Mickiewicza?
Zakładał legiony, zajmował się mocną polityką, ale przecież mówimy o nim
przede wszystkim jako o jednym z najwybitniejszych poetów doby
romantyzmu. A Paderewski? Był politykiem? No był premierem, przede
wszystkim był wybitnym pianistą. A więc to bardzo proszę, bo używanie
działacza politycznego, społecznego, w tym kontekście, ma na celu
osłabienie czy zdyskredytowanie, powiem wprost, Andrzeja Wajdy.
Andrzej Wajda jest przede wszystkim artystą. I jest i będzie. Jak umrze,
o nim będzie się mówiło jak o jednym z najwybitniejszych reżyserów kina
europejskiego. A historia Polski na tyle była burzliwa, że wielu poetów, jak
Adam Mickiewicz, Norwid, malarzy, zostały wepchniętych przez bieg
wypadków w politykę i w życie społeczne. A co do ilości obywatelstw
honorowych, drogi Grzegorzu, fatalny argument, to na tej zasadzie Jan
Paweł II nie powinien nigdzie być obywatelem honorowym Gdańska, bo
każda najmniejsza miejscowość ma Jana Pawła II, Jan Paweł everywhere,
niemalże jak kiedyś w innym kraju inna postać historyczna też była
wszędzie. Więc bardzo proszę, nie kwestia ilości. Patrzmy na Andrzeja
Wajdę nie jako dzisiaj krytyka rządów PiS, nie patrzmy na Andrzeja Wajdę
jako byłego, on był senatorem, posłem, senatorem obywatelskiego klubu
parlamentarnego, bo taka była potrzeba chwili, w 1989 roku. Nie wiem czy
wiecie, że jego serdecznym, bardzo bliskim kolegą był Wojciech Kilar
a Wojciech Kilar był zwolennikiem Lecha Kaczyńskiego jako na
prezydenta Rzeczypospolitej i wspierającego. Czy wobec tego ci dwaj
panowie ze sobą nie rozmawiali, nie komponowali, nie współpracowali?
Oczywiście, że współpracowali, bo każdy, kto jest normalnym Polakiem,
każdy, kto jest normalnym Europejczykiem, człowiekiem kultury, to będzie
z sobą rozmawiał, bez względu na to, czy popiera tego czy innego
polityka, czy jest zwolennikiem tej czy innej opcji. Tylko ludzie dotknięci
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stygmatem nienormalności zaczynają dzielić świat na naszych i nie
naszych, wrogów i przyjaciół, tak świat nie jest, wbrew temu, ustawiony,
na szczęście, bo inaczej ten świat by nie przeżył niczego. Dziękuję bardzo.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie prezydencie, ale wbrew pozorom między nami nie ma dużych
kontrowersji, a chciałem tylko panu przypomnieć, że to środowisko PO
zaczęło dzielić świat na mohery, dinozaury, watahy i mniej wykształconych
ludzi. Także nie dyskutujmy w tym stylu, myślę, że się doskonale
rozumiemy, przejdźmy do głosowania.
Radna – ANNA KOŁAKOWSKA
Ja mam nadzieję, że w ramach uprawiania tej hagiografii odnośnie
Andrzeja Wajdy, nie zaczniecie państwo w szkołach propagować jego
twórczości, puszczać uczniom takich obrzydliwych filmów, jak „Pokolenie”,
jak „Popiół i diament”, gdzie żołnierzy wyklęci, ci, którzy dzisiaj nazywamy
wyklętymi, kończyli na śmietniku historii, tego nawet Andrzejewski nie
wymyślił, tak się jego książka nie skończyła, to Wajda wyrzucił żołnierzy
wyklętych, żołnierzy podziemia, niepodległościowego podziemia
antykomunistycznego na śmietnik historii. Mam nadzieję, że nie będziecie
też państwo w ramach propagowania jego twórczości puszczali młodzieży
filmu o tajnym współpracowniku Służby Bezpieczeństwa Lechu Wałęsie.
Już po zapadnięciu wyroku, po otworzeniu archiwów tu nie było
wątpliwości, kim był Lech Wałęsa i stworzenie takiego filmu jest po prostu
ewidentną propagandą i zakłamaniem i mam nadzieję, że nie pójdziecie
państwo w tym kierunku. Dziękuję.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Nie ma takiej obrzydliwości, takiej potwarzy, takich obrzydliwych słów,
które by nie wyszły z ust pani radnej Kołakowskiej. Po prostu nie ma i mam
wrażenie, że cała jej działalność w Radzie Miasta w tej kadencji skupia się
właśnie na tym, żeby wypowiadać takiego typu słowa. To jest niegodne,
żeby na takiej sesji, przy takim tytule mówić takie rzeczy na tej sali. To jest
po prostu niegodne.
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Panie prezydencie, szanowni państwo, zwracam się do kolegów z PiS
z prośbą, żeby się zastanowili nad czymś takim, że to, co w tej chwili
mówicie, to, co się w tej chwili dzieje, to jest dosłownie chwila w naszej
historii. Ale chciałbym was widzieć, jak kiedyś w życiu będziecie musieli
odpowiedzieć swoim wnukom, którzy będą na pewno inaczej myśleli,
dlaczego żeście nie mogli uznać i byliście przeciwni panu Andrzejowi
Wajdzie, którego ceni cały świat, bez względu na systemy, na kolory, na
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wszystko. I życzę wam, żebyście z podniesionym czołem potrafili swoim
następcom, swoim wnukom odpowiedzieć, żeby oni to naprawdę
zrozumieli, jaka była wasza przyczyna. Dziękuję bardzo.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA
Szanowni państwo, może nie będę tutaj zbyt obiektywna, ja przyznam się
do tego, jestem absolutną fanką twórczości Andrzeja Wajdy, przeraża
mnie to, co ostatnio miałam okazję słyszeć, że Andrzej Wajda nie jest
twórcą kina patriotycznego. Państwo tak naprawdę spychacie Andrzeja
Wajdę gdzieś na margines czegoś, czego ja nawet nie jestem w stanie
określić, bo jak mam reagować, kiedy słyszę, że „Kanał”, film Andrzeja
Wajdy jest filmem niepatriotycznym, bo się źle kończy, tak. A jak ma się
kończyć? Szanowni państwo, my taką mieliśmy historię. Tak właśnie było.
Tam, na końcu tego filmu widzimy kraty, a jak miało się to skończyć? Co,
ci ludzie, którzy w tych kanałach utknęli mieli je przegryźć, wyskoczyć na
łąkę i zatańczyć i żyć długo i szczęśliwie? Nie, oni tam umarli, taka jest
prawda. Szanowni państwo, ja mam ogromną prośbę, uspokójmy emocje,
my jesteśmy różni, wszyscy się od sienie różnimy, wy macie taki
światopogląd, tak oceniacie Andrzeja Wajdę i jego twórczość, my
uważamy inaczej. A przez świat idzie taki nienajlepszy, ja mam czasami
wrażenie, że gdybyśmy zaproponowali Myszkę Miki na honorowego
obywatela miasta Gdańska, to też znalazłyby się jakieś
przeciwwskazania. Głosy z sali, nie do mikrofonu. A może, może. Także
moja prośba jest taka, Andrzej Wajda jest naprawdę jedynym polskim
reżyserem, który dostał Oskara za całokształt, starajmy się z tego cieszyć,
starajmy się z tego wyciągać pozytywy. Wiele miast zapłaciłoby agencjom
PR-owskim grube tysiące złotych, żeby mieć takiego człowieka u siebie,
jako honorowego obywatela. Także moja prośba do kolegów, nie brońmy
Andrzeja Wajdy, nie walczmy tutaj na argumenty, dlatego, że Andrzej
Wajda jako reżyser, jako człowiek, jako honorowy obywatel, mam
nadzieję, Gdańska od dzisiaj, obroni się sam.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Już nie o Andrzeju Wajdzie. Nie po raz pierwszy pani radna Kołakowska
zasmuca swoimi wypowiedziami i myślę, że dzięki właśnie Lechowi
Wałęsie, o którym przed chwilą pani wspomniała w słowach, oględnie
mówiąc, mało ładnych, może na tej sali pani mówić, co pani się podoba,
dopóki jest to w graniach prawa. I to jest jedno jedyne zdanie. Myślę, że
my jako gdańszczanie wyraziliśmy wdzięczność Lechowi Wałęsie w
tysiąclecie naszego miasta, przyznając mu, nadając mu tytuł honorowego
obywatela tego miasta, bo mu się to należy, należało i należeć będzie.
I powtórzę jeszcze raz, to dzięki niemu możemy tu dzisiaj swobodnie
dyskutować. Dziękuję.
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Radny - PIOTR DZIK
Panie prezydencie, wysoka rado, koledzy z PiS, koledzy z PO, ja
wysłuchałem przedstawienia ze strony pana prezydenta, wysłuchałem ze
strony przewodniczącej Oli Dulkiewicz, jak również przewodniczącego
Grzegorza Strzelczyka. Bijemy się w pierś, tak, jak pan powiedział, panie
Grzegorzu Strzelczyk, drogi kolego, ma pan rację, jest pan przeciwny
dlatego, że to jest za późno. Bardzo proszę o zamknięcie dyskusji
i przejście do głosowania.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Ja tylko od siebie dodam jedno
zdanie, jako stoczniowiec, na pewno Andrzej Wajda pokazał historię, tak,
to, co się działo w Gdańsku, ale podziękował w ten sposób stoczniowcom.
Myślę, że cały świat zobaczył stoczniowców, co w tamtym czasie zrobili i
co się w Gdańsku działo. Także to jest wielka zasługa, myślę również
i podziękowanie stoczniowcom za to, co zrobili. Nie ma więcej głosów
w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Przypomnę, że to jest druk nr
562 – kto z pań i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XVIII/524/16
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska
z dnia 28 stycznia 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego (druk 573);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
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Przedstawiła projekt
uzasadnieniem.

uchwały

nr

573

zgodnie

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Strzelczyk.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam pytanie do pana prezydenta, nie wiem, czy jeszcze jest, bo jest
jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Portu Gdańskiego i czy
w ramach dyskusji chociażby na radach nadzorczych nie sposób było
osiągnąć jakoś konsensus w tej sprawie. I drugie pytanie do pani skarbnik,
czy ten wniosek, jak najbardziej słuszny do TK nie miałby większej siły
oddziaływania, gdyby był złożony wspólnie, przez wszystkie porty
morskie, czyli przez Gdynię, Szczecin, Świnoujście.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Bardzo dziękuję panu radnemu za to pytanie, dlatego, że tą sprawę
poruszałem wobec każdego rządu, który był. Bo jestem przewodniczącym
rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, zarówno, już byłem
członkiem, za czasów SLD, później PiS, PO i teraz. I niestety,
poszczególni ministrowie nie chcieli się nad tym problemem pokłonić.
Podchodzili do tego, jak do jeża. To jest problem fundamentalny dla
samorządu terytorialnego, a mianowicie on się pojawia w tym sensie, że
to samorząd powinien mieć instrumenty prowadzenia polityki
gospodarczej a nie, że ustawodawca z powszechnej reguły
opodatkowania gruntów, budowli, mieszkań itd., zaczyna czynić wyjątki,
np. pamiętam, to chyba był rząd SLD, wyciągnął np. duże fragmenty
lotnisk i w ten sposób, a samorządy przecież współpracują z infrastrukturą
portową portów lotniczych czy portów morskich i przecież Sucharskiego
byśmy normalnie nie wybudowali, bo tam mieszkańców nie ma, tak, ale
robimy to ze względów na interes strategiczny Portu Morskiego Gdańsk,
by już nie powiedzieć Rzeczypospolitej, w sensie, czy tunel, tak samo,
w związku z tym ten temat był podnoszony i nie zapomnę też takich
spotkań w ministerstwie, ale, aha, pani skarbnik mnie reprezentowała na
komisji skarbu państwa w sejmie ubiegłej kadencji, więc jest to temat,
który się przewala i stąd chcemy dać trochę pracy TK aby w tej sprawie
dokonał wiążących interpretacji. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROMIR FALANDYSZ
Ja bym chciał pana prezydenta zapytać, czy nie widzi pewnej
niezręczności, konfliktu interesów, występując z takim wnioskiem, będąc
jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Portu Morskiego?
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PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Nie, nie ma żadnych takich sprzecznych interesów, nie jest żadną
tajemnicą, że przecież ja jestem organem podatkowym tak, np. i normalnie
Port jest opodatkowany, nie ma tu żadnych sprzeczności, to pytanie jest
mi zadawane średnio raz w roku od kilkunastu lat, więc naprawdę,
spokojnie, gdyby jakakolwiek byłą sprzeczność, to już dawno byłbym
wyprowadzony. Także spokojnie, wszystko jest ok.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, nie ma takiego problemu z podatkiem od nieruchomości
w Gdyni, ponieważ operator prywatny – spółka, jest wieczystym
użytkownikiem gruntów. W związku z tym ta spółka bezpośrednio jest
podatnikiem podatku od nieruchomości. W związku z tym ponosi koszty
podatku i te koszty wkalkulowuje w cenę opłat portowych. Natomiast
w Gdańsku zarządca jest wieczystym użytkownikiem gruntu, zarządca
wydzierżawia
grunty,
zarządca
wydzierżawia
budowle,
ale
wydzierżawiając grunty na tych gruntach dzierżawcy wstawiają swoją
infrastrukturę i zgodnie z przepisami podatnikiem jest zarządca Portu,
a nie dzierżawcy i jest w związku z tym problem. Widzimy istotną lukę
prawną, która powoduje nierówność traktowania podmiotów. I proszę
państwa, ja myślę, że nie można tego lekceważyć, z uwagi na to, że
sprawa staje się coraz bardziej głośna. Dla nas jest również zaskoczeniem
glosa, która znalazła się w Lexie, może być taka sytuacja, że ktoś zwróci
się o zwrot tej pomocy, Unia Europejska, więc naprawdę nie powinniśmy
tego lekceważyć.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja na wszelki wypadek, bo nie kojarzę czy mówiłem,
opiniowały KPGiM, KSiB opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma.
Druk 573 – kto z pań i panów radnych jest za podjęciem?

za
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Uchwałę Nr XVIII/525/16
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 28 stycznia 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku
(druk 551);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 551 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem. Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 19 uwag,
których propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera
załącznik nr 2 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią
Dyrektor BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta
Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały
przekazanym im drogą elektroniczna.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna.
Radna – AGNIESZKA OWCZARCZAK
Pani dyrektor, ja chciałabym dopytać jeszcze o to porozumienie zawarte
z inwestorem przez ZDiZ, ponieważ my dostaliśmy je w zasadzie w trakcie
naszego posiedzenia komisji i nie mieliśmy czasu żeby się z nim dokładnie
zapoznać, a chciałabym dopytać o ten punkt, który podnoszą mieszkańcy,
że nie zabezpiecza wystarczająco ich interesów i nie zapewnia o tym, że
inwestor rzeczywiście wykona to przedsięwzięcie, czyli wybuduje chodnik
i miejsca postojowe. Tutaj w par. 11 tego porozumienia jest taki zapis, że
inwestor będzie mógł odstąpić od porozumienia, jeśli nie uzyska decyzji
o pozwoleniu na budowę inwestycji w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.
Więc po pierwsze mieszkańcy boją się, że on w tym terminie albo nie złoży
w ogóle wniosku o pozwolenie na budowę, albo nie zdąży takiego
pozwolenia uzyskać. Jest tutaj też taki zapis, że prawo do odstąpienia od
porozumienia przysługuje
inwestorowi przed upływem terminu
określonego na 31 sierpnia 2018 roku, zatem mieszkańcy boją się, że
inwestor otrzyma pozwolenie na budowę powiedzmy we wrześniu czy
w październiku tego roku, co będzie po terminie wpisanym w umowie
i będzie mógł odstąpić od wykonania tej inwestycji.
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EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Ja tylko bym chciała powiedzieć państwu, że jest możliwość zrealizowania
i złożenia dokumentacji uzyskania pozwolenia na budowę w okresie
6 miesięcy, czyli formalnie jest taka możliwość, ponadto proszę pamiętać,
że w ramach procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę ZDiZ musi
uzgodnić ten projekt, czyli w momencie, kiedy inwestor podpisywał
porozumienie z ZDiZ wcześniej, czyli w momencie kiedy terminy jakby,
termin zostanie przesunięty, jest możliwość aneksowania tego
porozumienia i jeszcze ZDiZ cały czas może jakby konsekwentnie tego
nie wydać, nie uzgodnić pozytywnie projektu budowlanego, ale proszę
jeszcze pamiętać, że kolejny jakby etap, gdzie miasto ma wpływ na to, jak
zostało skonsumowane to porozumienie w porozumieniu właściciela
z zarządcą drogi, to jest również wymóg uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. To jest, jeżeli to by była szkoła, to takie pozwolenie,
generalnie każdy budynek musi uzyskać takie pozwolenie na
użytkowanie, czyli miasto poza tym porozumieniem ma jeszcze w dwóch
miejscach możliwość skontrolowania i dopilnowania aby ta inwestycja
została zrealizowana zgodnie z porozumieniem wcześniejszym, czyli takie
możliwości istnieją.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Pani dyrektor, bardzo mnie to cieszy, co pani mówi, tylko też ja rozumiem
mieszkańców i chciałabym żeby poza tym, że my mamy jako miasto taką
możliwość skontrolowania różnych rzeczy, żebyśmy mogli mieć pewność,
że to tak się zadzieje, tutaj wiem, że to nie do końca w pani kompetencjach
leży, ale chcielibyśmy mieć pewność, że to tak się zadzieje, czyli, że
warunkiem otrzymania pozwolenia na użytkowanie będzie wybudowanie
tych miejsc parkingowych.
Radna – EMILIA LODZIŃSKA
Pani dyrektor, ja tutaj podzielam obawy mieszkańców i przychylam się do
głosu przewodniczącej Owczarczak i mam takie pytanie, tylko nie wiem,
czy pani dyrektor ma taką wiedzę. Na jakim etapie w ogóle jest ta
dokumentacja, czy są uzgodnienia z gestorami sieci, bo to uzgodnienie
z ZDiZ ono kończy pewien etap i najpierw muszą być uzgodnienia
z gestorami i czy te uzgodnienia z gestorami są, jeżeli ich nie ma, to
faktycznie ten termin zawarty w tym porozumieniu jest jak dla mnie
wątpliwy do zrealizowania. Dziękuję.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Nie mamy nigdy w 100%, nie możemy po prostu zagwarantować, że taka
inwestycja zostanie zrealizowana, tak, jak na Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego inwestor deklarował, że to też nie leży w jego interesie
17

aby te miejsca postojowe powstały, bo to też uatrakcyjnia możliwość
korzystania z tej szkoły, to jest deklaracja inwestora. Na dzień dzisiejszy,
z informacji, którymi dysponujemy, to inwestor czeka na sygnał, że plan
miejscowy zostanie przyjęty, wtedy rozpocznie cały proces finalizowania
i najważniejsza rzecz jest taka, że parametry, które są ustalone
w projekcie planu są w skali zabudowy ekstensywnej, czyli to jest wielkość
takiego domku jednorodzinnego, czyli nigdy nie powstanie tam duża
inwestycja, która będzie wymagała bardzo długiego i skomplikowanego
procesu projektowego. 6 miesięcy umożliwia zrealizowanie, zarówno
dostanie, bo na etapie projektowania inwestor występuje o warunki do
wszystkich gestorów sieci, na tej podstawie projektuje i potem te warunki
musi z nimi uzgodnić poprzez, że zostały zrealizowane. Także tak wygląda
ten proces, 6 miesięcy jest możliwy do zrealizowania.
Radna – EMILIA LODZIŃSKA
Pani dyrektor, ja wiem, że oczywiście wszystko się może wydarzyć
i zdarzyć, natomiast sama pracuję w biurze projektowym i wiem, jak
wygląda proces uzgodnień, rzadko się zdarza, żeby to było pół roku, tym
bardziej, jeżeli tutaj nie ma miejscowego planu jeszcze uchwalonego, nie
ma warunków zabudowy, śmiem wątpić, ale życzę oczywiście
powodzenia inwestorowi. Dziękuję.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Tutaj jest taka sytuacja, że w momencie kiedy plan by dzisiaj został
przegłosowany przez RMG, inwestor może rozpocząć jakby proces
projektowy, już jest jakby w połowie drogi, ma zabezpieczone to, że to
uzyska, jest jakby przyzwolenie na to, żeby tan tym terenie można
realizować budynek szkoły. Bo to jest, dla tego terenu obowiązuje plan
miejscowy, który przeznacza zabudowę mieszkaniową dla tego obszaru,
czyli inwestor, też nie można się dziwić, że inwestor jakby czeka z całym
procesem projektowym na to aż będzie przyzwolenie tutaj RMG na to,
żeby ta funkcja była zmieniana w takim kierunku.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku
i wniesionych do projektu planu uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań i panów radnych jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/526/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście
Gdańsku (druk 563);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 563 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem. Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 7 uwag,
których propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera
załącznik nr 2 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią
Dyrektor BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta
Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały
przekazanym im drogą elektroniczną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku
i wniesionych do projektu planu uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Przystępujemy głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań i panów radnych jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/527/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście
Gdańsku (druk 564);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 564 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji .
wysłuchaliśmy pani dyrektor, która przedstawiła również wniesione do
tego projektu uwagi. Przystępujemy w takim razie do głosowania,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XVIII/528/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
6) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic
Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku (druk 552);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 552 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów radnych jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/529/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej
Inżynierskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
7) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej
i Szklary w mieście Gdańsku (druk 555);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 555 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/530/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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8) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy
Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 566 + autopoprawka);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 566 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/531/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
9) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar III przy
ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 567);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 567 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/532/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
10)
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/378/15 Rady Miasta
Gdańska z dnia 24 września 2015 roku o przystąpieniu do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki
w mieście Gdańsku (druk 558);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 558 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XVIII/533/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/378/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24
września 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki
Rozwójki w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
11)
w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu instytucji kultury pod
nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 568 +
autopoprawka);
KATARZYNA KUCZ – CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 568 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna.
Radny – ADAM NIERODA
Tak jest zawarte w projekcie uchwały, jak pani powiedziała, będzie dwóch
zastępców dyrektora a nie trzech, czy wobec tego wiemy, które
z obecnych stanowisk wicedyrektorskich zostanie zlikwidowane, czy też
może zostaną połączone, czy już wiadomo? Dziękuję.
KATARZYNA KUCZ – CHMIELECKA – Biuro Prezydenta ds. Kultury
Nie mamy jeszcze takiej informacji, w tej chwili jeszcze są opracowywane
przez dyrektora wyniki audytu i czekamy na tą informację, pan dyrektor
będzie zobowiązany z jednej strony, do przedstawienia nam projektu
nowego regulaminu organizacyjnego, w którym będzie musiał już określić
dokładnie, że tak powiem, o którego dyrektora będzie mniej, ale to raczej
będzie sytuacja pewnego połączenia stanowisk, a nie likwidacji. Tak
przypuszczam, tak z dotychczasowych rozmów, natomiast jak mówię,
25

czekamy na decyzję pana dyrektora, oczywiście ten regulamin
organizacyjny musi się u nas pojawić.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Druk 568 z autopoprawką.
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/534/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu instytucji kultury pod nazwą:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
12)
w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie
Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku (druk 561);
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 561 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/535/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
13)
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
wyrażenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26
sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki
Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a
Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 572);
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 572 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZR i KPGiM opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/536/16
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z dnia 28 stycznia 2016r.
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w
sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i
modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”,
zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz
Gdański
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
14)
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2016 rok (druk 571);
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 571 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/537/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
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w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2016 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
15)
w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego" (druk 570 + autopoprawka);
TADEUSZ BUKONTT – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Przedstawił projekt uchwały nr 570 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KSiŁP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XVIII/538/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego"
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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16)
w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2016 roku (druk 560);
JANINA LIEDTKE – JAREMA – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały nr 560 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KSSiOZ, KSiB opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr XVIII/539/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2016 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
17)
w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok
w mieście Gdańsku (druk 557);
JANINA LIEDTKE – JAREMA – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały nr 557 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XVIII/540/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2016 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
18)
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu
i
zakresu
kontroli
prawidłowości
ich
wykorzystania
(druk 559 + autopoprawka);
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 559 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
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za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XVIII/541/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz
placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
19)
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
w Gdańsku (druk 553);
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 553 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr XVIII/542/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
20)
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
w Gdańsku (druk 554);
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 554 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna.
Radna – BEATA WIERZBA
Ja w kwestii formalnej, chciałam zapytać, czy chodzi o Technikum Nr 1 dla
Dorosłych? Bo padło tylko Technikum Nr 1.
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Tak, chodzi o Technikum dla Dorosłych Nr 1.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw

-
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wstrzymało się

-

0

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

Uchwałę Nr XVIII/543/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
Nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
21)
w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria rekrutacji dla
kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gdańsk (druk 575 );
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 575 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna.
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, pani dyrektor, ja dzisiaj otrzymałem
od pana prezydenta szczegółowe wyjaśnienia dotyczące właśnie tych
zmian. Oczywiście podzielam, ustawa jest ważniejsza, że tak powiem, od
uchwały, która może ewentualnie tylko nie ingerować bezpośrednio
w zapis ustawy a doprowadzać pewne kryteria i uszczegółowiać,
natomiast ja mam taką prośbę, żebyśmy ten zapis, na tłusto, za
przeproszeniem, w rekrutacji przedszkoli, umieścili jako obligo dla
wszystkich przedszkoli, oczywiście na te, które mamy bezpośrednio
wpływ jako organ prowadzący, ale i nie tylko, ze względu na to, żeby ten
zapis mówiący o weryfikacji gdańszczanina w postaci pierwszej strony PIT
34

był obligiem. Tak naprawdę to jest jedyny dokument, który zamyka
wszelkie dyskusje o tym, kto powinien w pierwszej kolejności być przyjęty
do gdańskich placówek oświatowych. I uważam, zresztą KE jednogłośnie
przegłosowała i prosi państwa o to, ażebyśmy wyeliminowali wszelkie
kwestie oświadczeń, bo z własnego doświadczenia wiemy, wielokrotnie
oświadczenia potem okazywały się nie do końca prawdą, natomiast nie
wprowadzamy żadnego narzędzia dla dyrektorów placówek, aby te
oświadczenia weryfikować. I dlatego dziękuję serdecznie za zdjęcie,
między innymi przedwczoraj na komisji, druku dotyczącego żłobków, bo
pojawił się ten sam problem, mianowicie była próba wprowadzenia
oświadczenia zamiast pierwszej strony PIT i my nie chcemy doprowadzać
do sytuacji, żeby gdańscy dyrektorzy bawili się w jakichś śledczych
i sprawdzali wiarygodność oświadczeń rodziców, którzy składają
dokumenty swoich dzieci. Przedstawienie nam pierwszej strony PIT mówi
jednoznacznie, płacę podatki w mieście Gdańsku, proszę o przyjęcie
mojego dziecka do placówki oświatowej i uważam, że jeżeli to udało by
nam się we wszystkich typach placówek, mówię tu szczególnie o żłobkach
i przedszkolach, wprowadzić, ale również tych , które są dzisiaj oddziałami
w szkołach, mielibyśmy problem załatwiony, z głowy i wyraźnie mówię, na
tłusto, w rekrutacji wszystkim dyrektorom to przedstawili na zebraniu z
dyrektorami, państwo co jakiś czas przedstawiacie. Dziękujemy
serdecznie.
PIOTR KOWALCZUK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie radny, wysoka rado, zgodnie z informacją na KE przedstawiliśmy
bardzo wyraźnie, będzie to wytłuszczone w rekrutacji w informacji dla
rodziców, a także podczas comiesięcznych spotkań dla dyrektorów
placówek. Jeśli chodzi o żłobki, to niestety ustawa, która dotyczy dzieci
0-3 nie pozwala nam na takie działanie i wrócimy do tego na najbliższej
KE, opinie prawne są tutaj niestety nie po myśli pana radnego, to trzeba
by zmienić ustawę, jest to możliwe, wniosek państwa do posłów, którzy są
też tutaj największą siłą parlamentarną, można to szybko zmienić.
Natomiast gwarantuję to, jak obiecałem na KE, w przypadku przedszkoli
i szkół podstawowych, pierwsza strona PIT jest dla nas kluczowa. Na KE.
Radna – BEATA WIERZBA
Szanowni państwo, ja chciałam zwrócić się z prośbą o możliwość
przeanalizowania sytuacji przyjmowania do publicznych przedszkoli dzieci
tylko szczepionych, dlatego, że obecnie mamy powrót krztuśca, odry, dość
mocno sygnalizowany przez lekarzy, zwłaszcza tych z szpitali
dziecięcych, ja tutaj jakby zwracam się z tą prośbą w imieniu lekarzy.
Dzieci nieszczepione trafiają do publicznych przedszkoli i szkół i w ten
sposób, jakby epidemia jest bliska. Dziękuję bardzo.
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Radna – BEATA DUNAJEWSKA
Ja tylko chciałam powiedzieć tutaj pani radnej, że KSSiOZ tematem się
zajmowała, złożyliśmy taki wniosek, dokładnie tej treści, który pani
zasugerowała, natomiast jest to niezgodne z prawem. Konstytucja nie
pozwala nam na takie działania. Dziękuję bardzo.
PIOTR KOWALCZUK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Działania komisji pani przewodniczącej Dunajewskiej skupiły się teraz na
tym i naszej współpracy, żeby promować takie rozwiązanie, żeby
maksymalnie zachęcać rodziców do wyszczepień. Natomiast nie możemy
wykluczać przez to dzieci do oferty edukacyjnej, która musi im być
zagwarantowana w sposób w innych ustawach, czyli miejsca
w publicznych przedszkolach i szkołach. Nie mamy tutaj takiej możliwości
prawnej.
Radna - ANNA WIRSKA
Panie przewodniczący, wysoka rado, ja bym tutaj chciała wrócić do tematu
tych szkół podstawowych i zmiany w tej uchwale. Czyli rozumiem, że
punkt, który przyznawał, punkty za to, że dziecko uczęszczało do oddziału
przedszkolnego w danej szkole został zniesiony? Nie będzie za to
dodatkowych punktów w rekrutacji, tak?
MARIOLA PALUCH – Wydział Rozwoju Społecznego
Przygotowując uchwałę 17 grudnia pracowaliśmy na projekcie zmian
w ustawie i przewidywaliśmy, że ten punkt nie będzie mógł się znaleźć,
ale nie mogliśmy wystąpić do wysokiej rady z antycypacją pewnych aktów
prawnych, w związku z tym musieliśmy tego dokonać w tej chwili. Chodzi
o to, że w ustawie po pierwsze w ogóle ustawa nie zajmuje się jak gdyby
dzieckiem 5-letnim. Oznacza to, że tak naprawdę pięciolatek może zostać
w domu, nie ma obowiązku szkolnego i przez cały rok się nudzić. Stąd te
zmiany zapisu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Wyjaśnione wszystko zostało. Przypomnę, że to jest druk 575 .
kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XVIII/544/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria rekrutacji dla kandydatów
spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
22)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 (druk 569);
KAZIMIERZ KORALEWSKI – przewodniczący K. Rewizyjnej
Przedstawił projekt uchwały nr 569 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XVIII/545/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
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23)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych (druk 576);
PIOTR BORAWSKI – wiceprzewodniczący Klubu PO
Przedstawił projekt uchwały nr 576 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Do tej uchwały prezydent miasta Gdańska nie wniósł
uwag. KSiŁP opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XVIII/546/16
z dnia 28 stycznia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu

PUNKT 5
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Interpelacje i zapytania Radnych stanowią odpowiednio załączniki 26 i 27
do protokołu.
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PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Brak

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, zamykam sesję. Przypominam, że w lutym nie mamy
sesji, za to mamy dwie sesje w marcu – 3 i ostatniego marca. Jest to
związane z feriami, część z państwa z dziećmi wyjeżdża, także dlatego
dwie sesje marce. Trzy nawet, bo najprawdopodobniej będzie uroczysta
sesja też, to mogą być trzy sesje. Rzeczywiście, dzięki.
Obrady zakończono o godzinie 1120.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Inspektor BRMG
Anna Ferlin
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