PROTOKÓŁ NR XXI/2016
z XXI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 31 marca 2016 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 30 radnych,
nieobecni:
1. Geryk Żaneta
2. Kołakowska Anna Maria
3. Walentynowicz Piotr
4. Zdanowicz Mirosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, państwo radni, proszę o zajmowanie
miejsc. Witam bardzo serdecznie na XXI sesji RMG, witam wszystkich
przybyłych na dzisiejszą sesję. Jak widzicie, mamy trochę warunki takie,
chociaż na sali są super warunki, natomiast jeszcze ostrożnie na
korytarzach, bo wczoraj jeszcze stały rusztowania, ale ekipa się bardzo
sprawnie zachowała i powiedziała, że dzisiaj będzie wszystko ok,
rzeczywiście wszystko sprzątnięte, nie ma żadnych rusztowań i możemy
odbyć sesję tutaj w naszym budynku.
Proszę państwa, wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania
Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu
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Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję 20162019 (druk 625);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu Publicznego
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(druk 626);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna
Będziemy głosować najpierw szanowni państwo druk 625. Jeśli
przegłosujemy, to będzie w pkt 39. Druk 625 – kto z pań i panów jest za
wprowadzeniem druku do porządku?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła pod obrady

Następny druk – 626 – o włączenie uchwały zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta
Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg (druk 626);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna
Jeśli ten druk przegłosujemy, będzie w pkt 29A. Kto z pań i panów radnych
jest za wprowadzeniem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

-

27
1
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła pod obrady
To mamy przegłosowane, jeśli chodzi o porządek.

Porządek sesji:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miasta Gdańska (druk 623);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok

(druk 624);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska (druk 588);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera w mieście Gdańsku (druk 601);
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 Letnica

rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku (druk 602);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul.
Piastowskiej w mieście Gdańsku (druk 592);
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
Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej
w mieście Gdańsku (druk 593);
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
Jelitkowo – wejście na plażę nr 60 w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku
(druk 594);
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 Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku
(druk 595);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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10) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej w mieście
Gdańsku (druk 605);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno – wejścia na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy
ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku (druk 606);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) o

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Polanki 124A w mieście Gdańsku
(druk 596);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Strzyża – ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku (druk 565);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II (druk 604);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zaspa Rozstaje rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku
(druk 599);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej w mieście Gdańsku (druk 590);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grodzisko – Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku (druk 591);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej w mieście Gdańsku (druk 589);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

19) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego
Zakoniczyn – rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej
w mieście Gdańsku (druk 600);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

20) w sprawie zmiany uchwały nr XII/333/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna w mieście Gdańsku (druk 597);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

21) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk
598);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

22) w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy
Miasta Gdańska w roku 2016 (druk 603);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dagmara Nagórka – Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

23) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański

Archipelag Kultury (druk 617);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

24) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski

Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis (druk 618);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

25) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Capella

Gedanensis (druk 619);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

26) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum

Historyczne Miasta Gdańska (druk 622);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

27) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska
Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(druk 607);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

28) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Miasta Sopot, Gminą

Miasta Gdynia, Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Wejherowo, Gminą Wejherowo
w celu realizacji projektu pn.: „Budowa Tras Rekreacyjnych” (druk 615);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

29) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pętla Żuławska

i Zatoka Gdańska” w tym podjęcia współpracy z Partnerem spoza Sektora Finansów
Publicznych wyłonionym w drodze konkursu (druk 616);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

29A) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(druk 626);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
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30) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie miasta Gdańska (druk 608 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

31) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(druk 609 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

32) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy (druk 610 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

33) w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za

pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 611 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

34) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk 612 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

35) w

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 613 + autopoprawka);

opłaty

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

36) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (druk 614 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

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

wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 620);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

38) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku
(druk 621);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Janina Liedtke – Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

39) uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na

ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku w uzupełniających wyborach na kadencję
2016-2019 (druk 625);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

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.
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Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Nie wiem, czy któraś z komisji ma komunikat? Nie widzę. Komunikaty
prezydenta przedstawi pan dyrektor Lechowicz.
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił informację Prezydenta Miasta Gdańska za rok 2015,
wynikający z zapisu art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przedstawił informację Prezydenta Miasta Gdańska za rok 2015
o realizacji Uchwały Nr XIV/187/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30
czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
Miasta Gdańska
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Przedstawił informację PUP w Gdańsku – podsumowanie 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie, patrząc na prezentację i według
grup wiekowych dość przygnębiająco wygląda przedział 50-59, potem po
60 roku to gwałtownie spada, pewnie tam jest mniej chętnych do
zatrudnienia i mam w związku z tym pytanie, czy ten program rządowy
50+ sprzed kilku lat, on jeszcze ciągle działa, czy został wygaszony, a jeśli
działa, to jakie są jego efekty?
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Więc w mojej ocenie takiego programu nigdy nie było i taki program istniał
tylko medialnie, natomiast formalnie proszę państwa nie było jakiegoś
specjalnego programu, który my odczulibyśmy w urzędach pracy,
natomiast chcę powiedzieć, że jest jeden instrument finansowy, który mają
wszystkie urzędy pracy w Polsce, możliwość wspierania finansowego
pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia i po 60-tce.
I powiem, że w Gdańsku pracodawcy z tego skorzystają. W ubiegłym roku
zawarliśmy kilkanaście umów z pracodawcami na zatrudnienie właśnie
osób po 50-tym roku życia i ta forma cieszy się zainteresowaniem
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pracodawców. Natomiast jakiegoś
zauważyłem, powiem szczerze.

szerokiego

programu

ja

nie

Radny – PIOTR CZAUDERNA – Wiceprzewodniczący RMG
Ja mam jedno pytanie, też dotyczące grup wiekowych, bo to, co martwi,
żeby nie powiedzieć, to jest najwyższy odsetek bezrobocia wśród młodych
ludzi, czyli tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, patrząc na to
zestawienie w grupach wiekowych. Czy mógłbym prosić o komentarz
tutaj? Czy są jakieś nadzieje, że to się uda odwrócić?
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Jeżeli chodzi o osoby młode, to ja nie widzę tutaj większego problemu,
Gdańsk ma niewielki odsetek osób, które są osobami młodymi,
powiedzmy do 30 roku życia, to jest około 10% ogółu bezrobotnych.
Proszę państwa, nie ma tylu programów dla żadnej grupy wiekowej, ile
jest w tej chwili dla osób do 30-go roku życia. Większość środków, jakimi
będziemy dysponować w tym roku jest przeznaczona właśnie dla osób do
30 roku życia. Ja podam tylko dwa programy, jest jeden program Power
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, to jest
program krajowy, skierowany na aktywizację zawodową osób młodych do
30 roku życia i w tym roku mamy około 7 mln na aktywizację z tego
programu, tam są bardzo różne formy. I powiem państwu, że od stycznia
tego roku mamy program tzw. 12 na 12, każdy pracodawca, który zatrudni
osobę do 30 roku życia ma możliwość uzyskania prze z pierwsze 12
miesięcy refundacji wynagrodzenia do kwoty 2100 zł przez urząd pracy,
pod warunkiem, że następne 12 miesięcy utrzyma to miejsce pracy
z własnych środków. To są naprawdę bardzo atrakcyjne formy, poza tym
to są dwa specjalne programy tylko do młodych. I ja nie widzę problemu,
że jeżeli jest ktoś młody do 30 roku życia w Gdańsku, to nie ma prawa być
bezrobotnym, nie ma prawa, chyba, że przez krótki okres czasu szuka
pracy zgodnej ze własnymi aspiracjami. Jest wystarczająca liczba ofert
pracy, żeby ludzi młodych zatrudnić. Dużo gorzej mają osoby po 50 roku
życia.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Panie dyrektorze, jeszcze raz chciałem podziękować za to zaproszenie na
otwarcie Job Office, miałem okazję wziąć udział i myślę, że przede
wszystkim opinie samych pracodawców, które tam się pojawiały to
świadczą o tym, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ tak, jak tutaj
pan podkreśla, w tej chwili ma miejsce taka sytuacja, że to już jest rynek
pracy pracownika a nie pracodawcy, de facto pracodawcy mają większe
potrzeby niż są możliwość i tu moje pytanie przede wszystkim w kierunku
tych stanowisk pracy związanych z obsługą informatyczną, z wszystkimi
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różnymi miejscami pracy, które powstają właśnie w miejscach biurowych,
ile mniej więcej brakuje w tym dziale i jakie, że tak powiem, są
perspektywy, bo wiem, że głównym tutaj powodem i problemem jest to, że
jest po prostu niewydolny, jak gdyby Uniwersytet Gdański, w sensie ilości
studentów, którzy mogą się wykształcić w tych kierunkach, które są tak
pożądane na rynku pracy.
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Mógłbym powiedzieć tak, że rynek w Gdańsku jest w stanie wchłonąć
każdą liczbę informatyków, programistów, testerów, każdą liczbę, ale
w ubiegłym roku robiliśmy takie rozeznanie we współpracy z Pomorską
Fundacją Inicjatyw Gospodarczych, gdzie pracodawcy złożyli
zapotrzebowanie na około 6 tys. osób w tej branży i nasza analiza
związana z wypełnianiem tej powierzchni biurowej, która w Gdańsku
rośnie, praktycznie co tydzień otwiera się jakaś firma właśnie z branży
informatycznej, pokazuje, że to zapotrzebowanie będzie cały czas rosło.
Proszę pamiętać, że nasze uczelnie są w stanie tylko częściowo
zaspokoić te potrzeby, natomiast my tutaj obserwujemy, że bardzo dużo
młodzieży, która przyjeżdża, np. z Iławy, z Giżycka, z Olsztyna na studia
do Gdańska, po tych studiach zostaje już w Gdańsku, wynajmując
mieszkania, mając tutaj zapewnioną pracę. I tutaj chodzi o to, że my
musimy w Gdańsku bardziej się otworzyć na mieszkańców z innych
miejscowości, stworzyć dobre warunki do tego, które już zresztą są, do
tego, żeby można tu było i mieszkać i pracować i jak powiedziałem,
również zastanowić się i bardziej się otworzyć na cudzoziemców.
Ja planuję od 1 stycznia przyszłego roku otwarcie specjalnej komórki w
Urzędzie Pracy, referatu pracy dla cudzoziemców, bo tam jest kilkanaście
tysięcy zapotrzebowań od pracodawców i poza tym w tym obszarze,
można powiedzieć, działa również mafia, więc chcielibyśmy, żeby to był
legalny sposób zatrudniania cudzoziemców w danych branżach
potrzebnych naszemu miastu. I mam nadzieję, że cudzoziemcy uzyskają
u nas odpowiednią opiekę prawną, opiekę instytucjonalną, będą mogli
spokojnie podejmować pracę a nasi pracodawcy będą zadowoleni, że
mają odpowiednią liczbę pracowników do zadań, które muszą wykonać.
Dam przykład, taka firma Galeon ze Straszyna, która podejmuje jachty
z dnia na dzień chciałaby zatrudnić 300 stolarzy. Nie jesteśmy w stanie,
nie mamy stolarzy proszę państwa, firma Intel zatrudnia Ukraińców
informatyków, około chyba setki, mógłbym tak wymieniać wiele
przedsiębiorstw, więc mówię, będziemy się starali ściągać tutaj w miarę
możliwości z innych obszarów, mam tu na myśli Kartuzy, Tczew, inne
rejony, pracowników, którzy mogą dojeżdżać do Gdańska i mogą tutaj
pracować. Dziękuję.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja proszę szanowni państwo, żeby tą dyskusję wyhamowywać, to ciekawy
temat, ale tu nie było przewidziane, tylko sprawozdanie, ale oczywiście
będę udzielał głosu, są jeszcze cztery osoby zgłoszone.
PIOTR KOWALCZUK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, uzupełniając tylko
wypowiedź pana dyrektora Budnika, chciałbym przypomnieć to, co
powtarzamy podczas tygodnia zawodowca, że osoby, które są
bezrobotne, to osoby z ogólnym wykształceniem. Wszystkie osoby po
szkolnictwie zawodowym i po technikach takich osób zgłoszonych przez
PUP, do szkół, informacja zwrotna to jest jedna osoba, która nie może
odnaleźć się na rynku pracy, z absolwentów tego typu szkół. I druga
informacja uzupełniająca, dotycząca kształcenia, jeżeli chodzi o IT,
nie chodzi nam o informatyków jako takich, bo takich dzisiaj nikt nie
potrzebuje, tylko o programistów, dlatego też zwiększenie klas obecnego
roku w Zespole Szkół Łączności a także w programie operacyjnym, dzisiaj
ten program będzie ogłoszony przez marszałka województwa
pomorskiego w zakresie szkolnictwa zawodowego. Główna orientacja
dotyczy w właśnie tego obszaru.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Ja mam jedno krótkie pytanie, mówi pan, że bardzo zależy nam na
osobach przyjeżdzających z innych województw, czy my mamy takie
dane, ile osób skorzystało z dodatku na zasiedlenie, tego w wysokości 7,5
tys., pozwalającego właśnie na rozpoczęcie, że tak powiem, nowej drogi
zawodowej w Gdańsku. Czy to rośnie czy dużo ludzi z tego korzysta?
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Ja nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że jak ktoś
przyjeżdża do Gdańska, ten bon zasiedleniowy wydaje tamtejszy urząd
pracy i my takiej statystyki nie mamy, natomiast jeśli chodzi o bony
zasiedleniowe, które my wydajemy, to jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłym
roku takich bonów wydaliśmy kilkanaście.
Radny – JERZY MILEWSKI
Panie przewodniczący, panie dyrektorze, truizmem jest przypomnieć
o tym, że dzisiejsza wiedza o mechanizmach rozwoju gospodarczego,
a w szczególności transferu od strony innowacyjnej gospodarki wymaga
wybrania specjalizacji. Nie da się realizować rozwoju wszędzie, więc ja
rozumiem, że Gdańsk w ramach swojej polityki rozwoju gospodarczego,
rozwoju innowacyjności też jest skoncentrowany na wybranych
obszarach. W związku z powyższym chciałem zapytać na ile właśnie
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polityka pana urzędu też jest wycelowana w pewne obszary, w których
państwo realizujecie jakieś cele, jakieś mechanizmy, które chciałbym
prosić o krótkie podsumowanie. Pan prezydent Kowalczuk nieco
wspomniał na ten temat, ale gdyby był pan uprzejmy tak troszeczkę
szerzej powiedzieć, czy rzeczywiście polityka zatrudnieniowa podąża za
tą koncepcją rozwoju gospodarczego, rozwoju innowacyjności?
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Zapewniam pana, że podąża, naszym podstawowym celem to jest
wspieranie zatrudnienia, zbieranie wszystkich pracodawców, oczywiście
są branże kluczowe dla naszego regionu i do takich branż należy min.
branża informatyczna, jeżeli chodzi o bardzo szerokie pojęcie, bo tutaj
mówimy właśnie o programistach, administratorach baz danych, testerach
itd. Do takich branż należy oczywiście branża morska, stoczniowa, ale też
branża budowlana, branża transportowa. W tej chwili w tych wszystkich
branżach odczuwalne są ogromne potrzeby. I jeśli chodzi o Urząd Pracy,
to my wspieramy wszystkich pracodawców, którzy chcą dzisiaj zatrudnić
pracowników. Mamy do tego stosowne środki i możliwości, które daje nam
ustawa. I to są różnego rodzaju refundacje, wsparcie finansowe dla
wszystkich pracodawców, którzy chcą zatrudniać pracowników. Tych
środków nie ma tyle, żeby wszystkim pomóc, prawda, ale wszystko to
dajemy właśnie na wsparcie zatrudnienia przez pracodawców i w tych
branżach przede wszystkim o których wspomniałem.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka rado, chciałem zapewnić, że zarówno tak
i województwo jak i miasto Gdańsk ma strategiczne branże, w które
zamierza inwestować lub zamierza im, je wspierać. Natomiast powinniśmy
też pamiętać, patrząc na strukturę PUP, o czym pan dyrektor od kilku już
lat opowiada, ona również uległa zdecydowanej zmianie w stosunku do
początku lat 90., czyli właśnie dokładniej jest bardziej nastawiona na
relacje z otoczeniem aniżeli tylko i wyłącznie wydawanie środków
przekazywanych z Ministerstwa Pracy. Ale myślę, że bardzo ważnym
elementem i o tym dzięki Bogu nasz PUP nie zapomina, jest też
bezrobotny. My możemy chcieć przekształcić wszystkich na
informatyków, ale nie każdy ma do tego kompetencje. Prostym
przykładem jest zeszłoroczne, chyba czwarta czy piąta edycja naszego
projektu wspólnie z Wyższą Szkołą w Sopocie, z panią Martyniuk oraz
specjalnie zorganizowany projekt pod sektor BPO. Pierwsze projekty
miały skuteczność 98%, potem to spadało, a teraz nie mamy już naboru
wśród bezrobotnych. Nie ma kompetencji po prostu i dlatego chciałbym
zwrócić uwagę, że oczywiście mamy sektorowe programy, widzimy rynek,
dialogujemy z przedsiębiorcami, ale wśród bezrobotnych są też ludzie,
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którzy po prostu nie są w stanie do naszych trzech, czterech
strategicznych branż, na których chcemy opierać rozwój, po prostu trafić.
I dla nich musimy mieć produkty i takie mamy, które pozwolą im w ogóle
zaistnieć na rynku pracy i zmierzyć się czasem także ze swoimi
słabościami. Po to psycholodzy zatrudnienie w PUP, którzy pomagają
odnaleźć samego siebie itd., itd. Więc tu warto odwiedzić, myślę, że pan
dyrektor zaprosi, jeśli państwo radni, któraś z komisji zechce też odwiedzić
PUP i zobaczyć, jak wygląda praca, zapraszamy.
Radna – BEATA WIERZBA
Szanowni państwo, ja chcę powiedzieć, że miasto Gdańsk robi bardzo
wiele dla tego, żeby uruchomić szkolnictwo zawodowe i je wzmacniać.
Niestety mamy ogromny problem z mentalnością i mimo tego, że w roku
ubiegłym Gdańsk otworzył nowe zawody, takie jak technik gazownictwa,
technik procesów introligatorskich, mechanik motocyklowy, operator
obrabiarek skrawających, na potrzeby rynku pracy, na potrzeby
pracodawców udało się otworzyć tylko mechanika motocyklowego i to w
liczbie uczniów 15. Problem polega na tym, że uczniowie a właściwie ich
rodzice często niestety nie widzą potrzeby, i to kształcenie zawodowe
odkładają, jako to kształcenie marginalne, drugie. Mimo wielu starań,
mimo
wielu
programów,
doradztwa
edukacyjno-zawodowego
prowadzonego czy to przez doradców szkolnych czy przez poradnie
pedagogiczno-psychologiczne, to my ten problem ogólno, myślę,
ogólnopolski mamy i potrzeba czasu na zmiany.
PIOTR KOWALCZUK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, panie radny, odpowiadając wprost na pana
pytanie, trzy branże, które zostały określone w programie operacyjnym,
do którego wnioskujemy o środki, to są środki blisko 40 mln zł, przede
wszystkim branża morska i logistyka, to wynika z programu, który jest
przyjęty w ramach rozwoju strategii nie tylko miasta Gdańska, druga to
I City o której mówiłem, i trzecia, związana właśnie z branżą budowlaną.
Niestety tylko marszałek pozwolił wskazać trzy kluczowe, otworzył się
jednak na to, że Gdańsk jest stolicą regionu i dodaliśmy do tego jeszcze
cztery inne po to, żeby można było przynajmniej część z tych środków
przekazać na inne z 15 naszych szkół zawodowych, ale te trzy są
priorytetami tak, jak pan o to zapytał. Dzisiaj odbieramy od pana
marszałka dokumenty w tym pierwszym konkursie, który został przez
Urząd Marszałkowski otworzony. To, o czym mówiła pani radna Wierzba,
czyli szkolnictwo zawodowe, od roku powtarzamy, nie wiem, czy tydzień
w tydzień podpisujemy kolejne porozumienia o klasy patronackie, Grupa
Stoczni Gdańsk, Lotos, wiele innych podmiotów, Grupa Steiko i inne.
Dzisiaj w Zespole Szkół Budownictwa również kolejne takie porozumienia,
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uczniowie dostają wprost stypendia od tych firm i gwarancje pracy. Ale
problem rzeczywiście jest taki, jak mówiła pani radna Wierzba, w
mentalności tego, że nie można po tym kształceniu zawodowym uzyskać
kolejnych stopni. My to odwracamy, bo jak państwo doskonale wiecie,
również po ukończeniu technikum można skończyć studia i o tym cały
czas przypominamy młodym ludziom podczas spotkań. Z niepokojem
patrzymy na wczorajsze informacje pani minister Zalewskiej o likwidacji
szkolnictwa zawodowego w formule, jaka była do tej pory i rzucenie tylko
na razie, dopiero w czerwcu określi, w jakim kierunku to szkolnictwo
miałoby pójść, poza wzorcowaniem się na szkolnictwie niemieckim czyli
dualnym, które od dawna w naszych szkołach istnieje. Dlatego tutaj mówię
o tym niepokoju, nie mówię, że coś jest nie tak, żebyście państwo od razu
mnie nie kamieniowali, mówię tylko o problemie, dlatego, że my na dzisiaj
nie wiemy, jak zachęcać tych ludzi, skoro minister edukacji mówi, że
trzeba wygumkować nazwę szkolnictwo zawodowe. To jest problem tak,
bo wtedy nie możemy po prostu realnie z tymi ludźmi młodymi i ich
rodzicami rozmawiać.
Radna – BEATA WIERZBA
Ja tylko chciałam dodać, że dzisiaj również Izba Rzemieślnicza odbiera
od marszałka jakby też w klastrze związanym z branżą ICT upoważnienie
do tych środków, tylko bardziej związanych z branżą poligraficzną, ale
tutaj podobnie jak miasto, także idziemy zgodnie z tymi standardami.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja wiem też, bo sam uczestniczę z ramienia stoczni w
takich rozmowach, też brakuje ludzi z wykształceniem zawodowym,
techników i w tym kierunku miasto też robi projekty, które mają to ułatwić
w przyszłości, żeby pozyskać pracowników. Dziękuję bardzo, panie
dyrektorze, wyczerpaliśmy porządek, rzeczywiście był to temat, widać
budził duże zainteresowanie, kto wie, czy nie warto zrobić kiedyś na ten
temat, poprzez jakąś komisję spotkania i wtedy pana dyrektora byśmy
zaprosili i można by we wszystkich sprawach zostać poinformowanym.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBOWE
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Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ – przewodnicząca klubu PO
Panie przewodniczący, ja tylko bardzo króciutko, bo rzeczywiście temat
był ważny i trochę czasu nam to zajęło, natomiast chcę powiedzieć o kilku
rzeczach, które się zadzieją dzisiaj i zadzieją się od jutra. Po pierwsze,
pewnie państwo słyszeliście, że rusza budżet obywatelski. W tym roku po
raz pierwszy budżet obywatelski, który jest robiony poniekąd wspólnie,
zwłaszcza kampania informacyjna i terminy, w których to się wszystko
dzieje, czyli terminy składania wniosków, głosowanie. Wspólnie, na razie
z kilkoma tylko gminami naszej metropolii, z Gdynią, Sopotem, Rumią, nie
wiem, czy kogoś nie pominęłam, patrzę, w sumie cztery, patrzę tutaj na
Piotra Borawskiego z naszego klubu, który budżetem obywatelskim
zajmuje się od zawsze. Od jutra rusza składanie wniosków. Myślę, że my,
jako
osoby
zaangażowane
w
dzielnicach
możemy
także
rozpropagowywać tą wiedzę i pomagać. Cały kwiecień jest przeznaczony
na składanie wniosków, więcej informacji na stronie gdansk.pl, ale myślę,
że to ważne wydarzenie. Dzisiaj też podczas sesji będziemy dyskutować
i mam nadzieję, że przyjmiemy zmianę dotyczącą gospodarki odpadami.
Postulat jeden ważny, który był często przez radnych podnoszony przy
wprowadzaniu tejże reformy, 3 lata temu już, to przede wszystkim
zróżnicowanie, większe zróżnicowanie opłaty za śmieci segregowane i nie
segregowane. Myślę, że to taki kolejny impuls, żeby jeszcze więcej
mieszkańców, chociaż i tak jest bardzo dobrze, bo z tych danych, które
otrzymaliśmy na komisjach, ale żeby jeszcze więcej mieszkańców
przekonać do segregowania śmieci, nowość od lipca, także będziemy
segregowali szkoło, więc myślę, że to takie ważne zmiany dzisiaj. I taka
informacja z wczoraj, patrzę też na kolegów radnych z PIS, bo wielu z was
jest dzisiaj zaangażowanych też w różne działania związane z finansami
w naszym państwie. Myślę, że most w Sobieszewie, który chcemy
zbudować jest inwestycją ważna także dla wszystkich mieszkańców
Gdańska, ale nie tylko, dla regionu i dla naszego kraju, wierzę, że
będziecie wspierać ten projekt w Warszawie. Na koniec, ponieważ nie
wszyscy mieli okazję być na sesji 12 marca w Dworze Artusa, kiedy
wręczaliśmy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Andrzejowi
Wajdzie, chciałabym przekazać egzemplarz laudacji, uzasadnienia tak,
żebyśmy już mieli wszyscy pewność, dlaczego ten tytuł został wręczony.
Dziękuję bardzo.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – przewodniczący klubu PIS
Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, nie miałem
dzisiaj zabierać głosu, chciałem, żeby ta sesja przebiegała dość
konsolidacyjnie, ponieważ nie ma zbyt wielu kontrowersyjnych punktów,
ale przyłączę się do apeli mojej koleżanki i Piotra Borawskiego, który
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rzeczywiście bardzo dużo robi dla budżetu obywatelskiego, żeby jak
najwięcej naszych mieszkańców wzięło udział w tej akcji, ja też przypomnę
i zawsze to przypominam, że tak naprawdę to są zadania własne gminy,
natomiast budżet obywatelski należy traktować i tak go traktujemy, jako
inicjację czy pobudzanie aktywności społecznej i tutaj ponad wszystkimi
podziałami będziemy robili wszystko, żeby ten budżet obywatelski
maksymalnie rozpropagować i żeby on zakończył się sukcesem dla
poszczególnych mieszkańców, poszczególnych dzielnic, zresztą zasady
trochę są zmienione, tak, żeby każda dzielnica mogła partycypować,
niezależnie od wielkości i ilości mieszkańców w tejże dzielnicy. Także
mam nadzieję, podobnie jak koledzy z PO, że ten budżet będzie właśnie
doskonałym, dobrym narzędziem budowy aktywności obywatelskiej.
Odnoszę się do wystąpienia koleżanki, dzisiaj rzeczywiście będziemy
podejmowali szereg uchwał zmieniających tzw. uchwałę śmieciową i tu
jest problem, bo ja przypomnę państwu, że w 2013 roku została ta
pierwsza uchwała skażona błędem podstawowym, pierworodnym można
powiedzieć, właśnie jeśli chodzi o tą segregację śmieci. Do 2013 roku 94%
odpadów komunalnych w Gdańsku nie było segregowanych, natomiast
w tej uchwale, o której państwo podnieśliście znacząco opłaty dla
mieszkańców Gdańska, potraktowaliście jako stawkę bazową śmieci
segregowane, a za niesegregowane podnieśliście ją znacząco wyżej,
żeby niejako karać mieszkańców za to, że nie segregują, czyli
odrzuciliście stan, jaki wtedy istniał w 2013 roku, czyli to było jedno źródło
zawyżonych opłat, które mieszkańcy Gdańska do końca ubiegłego roku
ponosili. Za laudację dziękuję, muszę powiedzieć koleżance, że już
miałem przyjemność otrzymać tę laudację, rzeczywiście jest świetnia
napisana i nic z tego więcej nie wynika. Dziękuję bardzo.

PUNKT 4
UCHWAŁY

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 623 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 623 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
18

Dziękuję. KSiB, KPGiM, KZP, KK, KZR, KTiP opinie pozytywne, KSiŁP,
KE, KSSiOZ, KS nie opiniowały. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

20
9
0

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

Uchwałę Nr XXI/558/16
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2016 rok (druk 624 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 623 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. KSiB, KPGiM, KZP, KK, KZR, KTiP opinie pozytywne, KSiŁP,
KE, KSSiOZ, KS nie opiniowały. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

19
9
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/559/16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2016 rok
z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

3) w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska (druk 588);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 588 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/560/16
w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera
w mieście Gdańsku (druk 601);
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EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 601 zgodnie z uzasadnieniem.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi, 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. KZP opinia pozytywna. Na tym zakończyliśmy omawianie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Sobieskiego
i Wagnera w mieście. Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do
głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedmiotowej
uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
1

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

Uchwałę Nr XXI/561/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera
w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku
(druk 602);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Przedstawiła projekt uchwały druk 602 zgodnie z uzasadnieniem.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły uwagi, 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. Na tym zakończyliśmy omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku
i wniesionych do projektu planu uwag. KZP opinia pozytywna. Głosów
w dyskusji nie ma. Przystępujemy do
głosowania rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?

za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/562/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

6) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 63
i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku (druk 592);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Przedstawiła projekt
uzasadnieniem.

uchwały

nr

592

zgodnie

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Pani dyrektor, ja mam jedno krótkie pytanie, te inwestycje skądinąd
potrzebne i oczekiwane, mają być realizowane mniej więcej na wydmach,
czy to jest w jakiś sposób uzgadniane z Urzędem Morskim i czy Urząd
Morski nie wnosi tutaj żadnych zastrzeżeń czy swoich uwag?
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Tak panie przewodniczący, wszystkie te plany będą uzgadniane
z Urzędem Morskim, ponieważ znajdują się w pasie technicznym brzegu
morskiego i zgodnie z kompetencjami na etapie tutaj obecnie
przygotowywania uchwał o przystąpieniu Urząd Morski wyraził pozytywną
opinię w tym zakresie, natomiast wszystkie precyzyjne zapisy będą już w
karcie terenu.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów już nie ma w dyskusji. Kto z pań i panów
jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/563/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr
63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
7) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr 75,
23

76,
77
i
78
na
przedłużeniu
w mieście Gdańsku (druk 593);

ulicy

Jantarowej

EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 593 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

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/564/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejścia na plażę nr
75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
8) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr 60
w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 594);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 594 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?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/565/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo – wejście na plażę nr
60 w rejonie ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
9) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej
i Bałtyckiej w mieście Gdańsku (druk 595);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 595 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji.
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/566/16
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej
i Bałtyckiej w mieście Gdańsku
25

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
10)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na
molo przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku (druk 605);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 605 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

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/567/16
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – rejon wejścia na molo
przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
11)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – wejścia na plażę nr
50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku
(druk 606);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Przedstawiła projekt
uzasadnieniem.

uchwały

nr

606

zgodnie

z

załączonym

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

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/568/16
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – wejścia na plażę nr 50,
49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
12)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy
Polanki 124A w mieście Gdańsku (druk 596);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 596 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Rozumiem, że właściciel terenu jest wnioskodawcą planu i kto jest tym
właścicielem, jeśli można wiedzieć?
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Osoba fizyczna.
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Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Pani dyrektor, chciałem tylko poprosić o informację, jaka wysokość
zabudowy jest tam planowana i w jakim układzie mają się tam znajdować
budynki?
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Ja zaraz państwu pokażę, bo konserwator w obowiązującym planie
miejscowym dopuścił taki malutki rzut budynku w obowiązującym planie,
na etapie właśnie konsultacji właściciela terenu z konserwatorem jest
dopuszczona niewielka modyfikacja tego rzutu i wysokość będzie
10m, tak jest na dzień dzisiejszy, ale myślę, że jeszcze tam, bo to ze
względów na konstrukcję, 10 m to nie jest dobra wysokość.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest
za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/569/16
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy
Polanki 124A w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

13)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77
w mieście Gdańsku (druk 565);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Przedstawiła projekt
uzasadnieniem.

uchwały

nr

565

zgodnie

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Pani dyrektor, ja chciałem doprecyzować, bo w czasie ostatniego
posiedzenia
rady
studium
zagospodarowania
przestrzennego
dyskutowaliśmy o terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe w ramach gminy Gdańsk i wychodziło, że na mocy tej
ustawy, która weszła w ubiegłym roku, we wrześniu bodajże,
o zagospodarowaniu przestrzennym, Gdańsk już ma, że tak powiem,
przekroczoną tą granicę terenów przeznaczonych na budownictwo
mieszkaniowe. A my ciągle jakieś uchwalamy nowe plany,
z przeznaczeniem na mieszkaniówkę, której dotychczas w tych miejscach
nie było.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, to jest ustawa o rewitalizacji, czyli
z 9 października, wprowadziła taką zmianę, tutaj pan ma jak najbardziej
rację, tylko jest jeden pewien taki niuans, bo my musimy sporządzić bilans
chłonności tych terenów, do tego bilansu ustawodawca jednoznacznie
powiedział, co mamy liczyć, czyli obecne zagospodarowanie i te
przeznaczenia, które są w dokumentach strategicznych, czyli my zgodnie
ze studium mieliśmy, jakby polityka rozwoju do miasta obejmowała
intensyfikację zabudowy właśnie na tych terenach, natomiast nie ma
możliwości, prawdopodobnie nie będzie już możliwości aby realizować
postulaty mieszkańców Olszynki, Rudnik, czyli tych terenów, które są na
dzień dzisiejszy rolniczymi. Tego już nie mamy po prostu jak uzasadnić
i tutaj wojewoda miałby potem do nas pretensje.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej nie ma głosów w dyskusji. Druk 565 – kto z pań i panów
jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

19
0
9

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/570/16
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Strzyża – ul. Wita Stwosza 77
w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

14)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka
i alei Jana Pawła II (druk 604);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 604 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

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/571/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zaspa
Młyniec
rejon
ulicy
Hynka
i alei Jana Pawła II

z dnia 31 marca 2016r.
30

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

15)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zaspa Rozstaje rejon ulic Żwirki
i
Wigury
oraz
Burzyńskiego
w
mieście
Gdańsku
(druk 599);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 599 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KZP opinia pozytywna.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam tylko takie krótkie pytanie, bo oczywiście to będzie kwestia
konfliktowa i sporna, ale to jest przystąpienie, jaką wysokość zabudowy
przewidujemy na tym terenie?
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, ja tylko chciałabym dodać, że do tego planu od
wielu lat były składane wnioski, na tej koncepcji dwóch prezesów
spółdzielni, może przez ten pomysł, dwóch prezesów spółdzielni straciło
swoją funkcję. Tu jest trzecie podejście, ta koncepcja została przyjęta
pozytywnie przez mieszkańców, więc myślimy, że nie powinno być już
konfliktów, bo naprawdę jest najlepsza z tych trzech koncepcji. Wysokości,
wysokości będą bardzo szczegółowe analizowane na etapie planu
miejscowego, ale to będzie jakby w charakterze zabudowy na Zaspie, czyli
będzie na pewno stopniowanie. Trudno jest mi na dzień dzisiejszy
powiedzieć.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji na dzień dzisiejszy nie ma. Druk 599
– kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

31

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

Uchwałę Nr XXI/572/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Zaspa
Rozstaje
rejon
ulic
Żwirki
i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu

16)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto rejon Akademii
Muzycznej w mieście Gdańsku (druk 590);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 590 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

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/573/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej w mieście
Gdańsku
32

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu

17)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Grodzisko – Centrum Hewelianum
w mieście Gdańsku (druk 591);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 591 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 druku?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/574/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Grodzisko – Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
18)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy
Grząskiej w mieście Gdańsku (druk 589);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 589 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
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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 druku?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/575/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
19)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowo planu
zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn – rejon Potoku
Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej
w mieście Gdańsku (druk 600);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 600 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 druku?
za
27
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/576/16
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowo planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn – rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej
Bulońskiej Południowej w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

20)
w sprawie zmiany uchwały nr XII/333/15 Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 sierpnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa
Sobieszewska – centrum Świbna w mieście Gdańsku (druk 597);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 597 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

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/577/16
w sprawie zmiany uchwały nr XII/333/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27
sierpnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – centrum
Świbna w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
35

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
21)
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy
Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk 598);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 598 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 druku 598?
za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
1

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

Uchwałę Nr XXI/578/16
w sprawie zmiany uchwały nr XII/333/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27
sierpnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – centrum
Świbna w mieście Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

22)
w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich
przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2016 (druk 603);
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały nr 603 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
36

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KTiP opinia pozytywna.
Radny – ADAM NIERODA
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, mam pytanie, które z tych
kąpielisk w tym roku będzie przystosowane dla właścicieli psów? Bo jak
pamiętam poprzednio to było chyba kąpielisko w Brzeźnie.
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak pamiętam, że nadal kąpielisko
w Brzeźnie, ale tam sezon został dokładnie określony pisemnie, panu
radnemu przedstawię tą informację, tak?
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXI/579/16
w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych
do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2016

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu

23)
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 617);
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄŻEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta
ds. Kultury

37

Przedstawiła projekt
uzasadnieniem.

uchwały

nr

617

zgodnie

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów 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 XXI/580/16
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą
Gdański Archipelag Kultury

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
24)
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
(druk 618);
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄŻEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta
ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 618 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem druku 618?
za
29
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/581/16
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą:
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu
25)
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą: Capella Gedanensis (druk 619);

ANNA CZEKANOWICZ – DRĄŻEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta
ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 619 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów
jest za podjęciem druku?
za
28
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXI/582/16
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą:
Capella Gedanensis

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu
26)
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 622);
39

ANNA CZEKANOWICZ – DRĄŻEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta
ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 622 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Pani dyrektor, może ja się przesłyszałam, przepraszam, ale już też pamięć
moja, miewam kłopoty z pamięcią, jedna z pań obsługujących sesję
wróciła po półtorej roku nieobecności, a nam się wydawało, że to nie było
jej ledwie dwa miesiące, więc proszę przyjąć to jako moje wytłumaczenie,
ale pani mówiła, że ostatnio zajmowaliśmy się już Muzeum Historycznym
Miasta Gdańska, tak, statutem?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄŻEWSKA – Dyrektor Biura Prezydenta
ds. Kultury
Ustawa o muzeach reguluje działanie, poszczególne kroki. Najpierw rada
miasta, czy też organizator inny, rada gminy musi przyjąć projekt statutu
i dopiero ten przyjęty projekt statutu musi zostać przedłożony ministrowi,
to dotyczy muzeów wszystkich i dopiero wraca do ostatecznego
zatwierdzenia, jeżeli nie ma uwag ministra.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów 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 XXI/583/16
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

40

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu
27)
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo –
Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 607);
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB opiniowały pozytywnie. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z pań i panów 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 XXI/584/16
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod
firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu
28)
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą
Miasta Sopot, Gminą Miasta Gdynia, Gminą Miejską Rumia, Gminą
Miasta Wejherowo, Gminą Wejherowo w celu realizacji projektu pn.:
„Budowa Tras Rekreacyjnych” (druk 615);

41

MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB, KTiP opinie pozytywne. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

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

Uchwałę Nr XXI/585/16
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Miasta
Sopot, Gminą Miasta Gdynia, Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta
Wejherowo, Gminą Wejherowo w celu realizacji projektu pn.: „Budowa
Tras Rekreacyjnych”

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu
29)
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” w tym podjęcia współpracy
z Partnerem spoza Sektora Finansów Publicznych wyłonionym
w drodze konkursu (druk 616);

MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB, KTiP opiniowały pozytywnie. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
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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 XXI/586/16
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Pętla
Żuławska i Zatoka Gdańska” w tym podjęcia współpracy
z Partnerem spoza Sektora Finansów Publicznych wyłonionym
w drodze konkursu

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu

29A) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych,
których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(druk 626);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Uchwałę opiniowała KPGiM, KSiB, opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
Radny – PIOTR DZIK za
25
przeciw
wstrzymało się
-

0
2

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

43

Uchwałę Nr XXI/587/16
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych,
których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu

Radny – PIOTR DZIK
Tak, potwierdzam, że były spotkania, kilka spotkań z przedsiębiorcami
i rozumiemy to, że i dochody dla miasta i inwestycje poczynione, które
będą na starówce, też musimy to zrozumieć i dziękujemy za takie
rozwiązanie tematu, dziękuję bardzo.
30)
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości
i
porządku
na
terenie
miasta
Gdańska
(druk 608 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSiB opiniowały pozytywnie. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

-

25
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/588/16
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu
31)
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk 609 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Ja jedno pytanie mam, panie prezydencie, ja rozumiem, że jak np.
śmietniki będą zabrudzone i np. przejdą ten cykl mycia dwa czy trzy razy,
to i tak ten, który te śmieci wyrzuca, też musi dbać o czystość tych
śmietników, rozumiem, że on też nie może dopuszczać do takiego stanu,
że one np. mimo tego, że były myte, te trzy razy czy dwa razy w roku, to
w sytuacji takiej, kiedy dojdzie do jakiegoś maksymalnego zabrudzenia
rzecznika, też ma obowiązek, rozumiem ten operator ten śmietnik
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowny panie radny, my wprowadzamy pewien obowiązek jako
standard, oczywiście wiadomo, że firma odbierająca śmieci ma obowiązek
trzymania, utrzymywania, może nie śmietnika, ale całego tego procesu w
pewnej takiej kulturze, natomiast chodzi nam o to, żeby weryfikować w
sposób techniczny czy te śmietniki są myte, ten obowiązek był nadany na
odbiorcę śmieci w poprzednich latach i myśmy z tego obowiązku,
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staraliśmy się ten obowiązek weryfikować, natomiast w tej chwili mamy
system, który nam pozwala na pewną standaryzację.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Na część pytania już pan prezydent odpowiedział, bo chciałam zadać
podobne, jak radny Andrzejczak, rozumiem, że to chodzi o to mycie
pojemników, które odbywa się w tych maszynach odbierających odpady,
w tych takich kombajnach jakby tak?
Radna – BEATA WIERZBA
Ja, może nie bezpośrednio związane to moje pytanie z uchwałą, ale około,
że tak powiem, uchwały, mianowicie, czy jest możliwość w okresach
świątecznym, takim, jak był teraz, zwiększenia harmonogramu wywozu
śmieci. Ogromny problem polega na tym, że np. harmonogram mówi, że
ostatnie tam suche wywozi się w czwartek, święta piątek, sobota,
niedziela, w poniedziałek nie ma możliwości wejścia do wielu naszych
śmietników. Myślę, że to jest bardzo duży problem, który się dwa, trzy razy
do roku powtarza i myślę, że warto by było pomyśleć, być może drugi raz
po południu albo nie tylko zgodnie z harmonogramem, także o to apeluję,
dziękuję bardzo.
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani radna, my tego typu sytuacje monitorujemy. Zawsze jest tak, one się
zdarzają, tu nie ma co do tego wątpliwości, natomiast zawsze ona są
ograniczone w czasie. Była taka sytuacja, np. w Święta Bożego
Narodzenia i w Sylwestra, była kwestia tego, czy jesteśmy w stanie
odebrać śmieci w tym krótkim okresie czasu, kiedy większość ludzi chce
pójść, przepraszam, na urlop. Tak czasami bywa i my też to powinniśmy
rozumieć. Natomiast wszelkie sytuacje, które odbiegają od tego typu
sytuacji, prosimy zgłaszać, my mamy swoją infolinię, mamy w ZDiZ biuro
obsługi klienta i za każdym razem reagujemy i wtedy jest natychmiastowy
odbiór tego typu przesypów.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. druk 609 z autopoprawką. Więcej głosów nie ma. Kto
z pań i panów jest za podjęciem?
za
28
przeciw
0
wstrzymało się
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXI/589/16
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
szczegółowego
sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu
32)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(druk 610 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Panie prezydencie, chciałam o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo jak pan
wie, ja jestem zwolenniczką tutaj dużej tej różnicy maksymalnej opłat
między segregowanymi a nie segregowanymi. I chciałabym zapytać, co
możemy zrobić, żeby odpady w nieruchomościach niezamieszkałych
także były segregowane, bo tutaj chyba jest duży kłopot, że firmy czy
centra handlowe, różne miejsca właśnie nie segregują tych odpadów.
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowna pani radna, to jest kwestia opisywana, czy ten temat jest
podejmowany w dalszych uchwałach, które będziemy za chwile
procedować. Tak konstruujemy stawki za poszczególne pojemniki, żeby
też starać się, zmuszać, czy zachęcać podmioty gospodarcze do tego,
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żeby przystąpiły do tej segregacji. Patrzyliśmy, robiliśmy analizę dla
kilkudziesięciu nieruchomości, dla kilkudziesięciu deklaracji, chodziło nam
w żadnym wypadku, żeby nie podwyższyć stawki dla podmiotów, które
segregują, natomiast jak państwo tam się przyjrzycie, w następnych
uchwałach, które będziemy podejmować, jest zróżnicowanie dotyczące
właśnie poszczególnych pojemników i za niesegregowane ten pojemnik
jest najdroższy, za suche, która nie jest też do końca dla nas taką frakcją
pożądaną, bo to jest ta frakcja, jakby też nie do końca segregowana. Ten
pojemnik też nie jest z tych najtańszych, a później schodzimy, schodzimy
z frakcją mokre i najtańsze jest szkło, które od 1 lipca wejdzie. Jeżeli
podmiot zdecyduje się na segregację, nie będzie miał żadnej podwyżki,
natomiast tak jest ten model skonstruowany, właśnie żeby zachęcać do
segregacji.
Radna – DOROTA DUDEK
Szanowny panie prezydencie, ja chciałam się zapytać, czy nie obawiają
się państwo, że nastąpi taka oto sytuacja, że osoby, które deklarowały
niesegregowanie, po tych podwyżkach zadeklarują, że będą segregowały,
ale nic z tego nie będzie wynikało. Czyli w budżecie znajdzie się mniej
pieniędzy, bo na chwile obecną nie ma systemu kar dla osób właśnie nie
z domków jednorodzinnych, tylko mieszkających w spółdzielni, więc oni
mogą zadeklarować segregowanie nie segregując. Dziękuję.
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Nie obawiamy się szanowna pani radna, chcemy na pewno system, który
wdrażamy od kilku lat, pogłębić. Dzisiaj przystępujemy do segregacji
szkła, przystępujemy też, co warto podkreślić, do szerokiej promocji
segregacji odpadów, ale za tą segregacją też będziemy wzmacniać
narzędzia, którymi dysponujemy. Dzisiaj, na samym początku 2013 roku
wprowadziliśmy dosyć liberalną politykę, jeśli chodzi o nie segregację,
chodziło o to, żeby mieszkańcy mieli szansę przyzwyczaić się do nowego
modelu segregacji
śmieci. Od 2014 roku, przełomu 2014/2015
wprowadziliśmy system żółtych kartek i ten system, tak, jak w,
upowszechniliśmy go, ten system żółtych kartek, tak, jak w 2013 roku było
883 żółte kartki wydane, tak w 2015 tych żółtych kartek wydaliśmy prawie
3000. Przyklejamy żółtą kartkę: twoje śmieci nie zostaną odebrane,
ponieważ nie dokonaliście państwo odpowiedniej segregacji śmieci. Za
tym też oczywiście pójdą, jeżeli będzie recydywa, pójdą decyzje
administracyjne o nałożenie opłaty jak za śmieci niesegregowane.
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Radna – DOROTA DUDEK
Chciałam tylko dopytać, aż 3000 żółtych kartek zostało wydanych, a ile
z tych kartek otrzymały osoby mieszkające właśnie w blokach, nie
w domkach jednorodzinnych? Bo to trudno zweryfikować moim zdaniem.
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani radna, nie mam takiej szczegółowej informacji w sumie, ale mogę
pani przedstawić, jeżeli takie informacje będziemy posiadali, przedstawię
pani na piśmie.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Wszystko, panie prezydencie? Dziękuję bardzo. Więcej
głosów nie ma. 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

Uchwałę Nr XXI/590/16
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu
33)
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne (druk 611 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna. Nie ma głosów
w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-
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8
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXI/591/16
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu
34)
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku (druk 612 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

20
8
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXI/592/16
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu
35)
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(druk 613 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-
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8
0

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

Uchwałę Nr XXI/593/16
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

z dnia 31 marca 2016r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu

36)
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji
za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej
(druk 614 + autopoprawka);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KPGiM, KSIB opinia pozytywna. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

20
0
7

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

Uchwałę Nr XXI/594/16
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu
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37)
w sprawie uchwalenia zmian w treści statutów żłobków
samorządowych nr 2-10 wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu
Żłobków (druk 620);
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KSSiOZ opiniowała pozytywnie.
Radny – JACEK TEODORCZYK
Pani dyrektor, pani była na KSSiOZ i pani wie, że ja zgłaszałem uwagę do
projektu tej uchwały, a pani nie zaznaczyła np., że w porównaniu z
obecnie, do tej pory z istniejącym statutem został skreślony zapis, że na
pięcioro niepełnosprawnych dzieci przysługuje jeden opiekun i ten zapis
zostaje skreślony. No więc, a pani tej zmiany nie wymieniła tutaj, prawda,
w tej chwili, że ten zapis znika. Ja uważam to za wielki błąd, jestem
przeciwny temu, dlatego, że tłumaczenie się, że to ustawa po prostu ten
zapis posiada, że jest to niepotrzebne w statucie to ja tak wcale nie
uważam po prostu, uważam, że ten zapis musi być, bo to wpływa min. za
odpowiednie zabezpieczenie kadrowe. I powiem pani, co przeszkadza,
żeby ten zapis, że na pięcioro niepełnosprawnych dzieci przypada jeden
opiekun, co przeszkadza, że państwo to skreślacie? Jestem całkowicie
temu przeciwny.
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, uzasadnieniem dla
projektu tej uchwały rzeczywiście min. wykreślenia zapisu dotyczącego
przypisania ilości dzieci, ilości opiekunów do ilości dzieci, jest min. wnioski,
które
otrzymaliśmy
przez
naszego
audytu
wewnętrznego,
przeprowadzonego w 2015 roku wskazującego, że jeśli dane
uregulowanie wynika z przepisów ustawy i jest, nie ma widełek, tak, to
wówczas nie należy tego powtarzać w uchwałach rady miasta i stąd,
posługując się tym przepisem, co również wyjaśnialiśmy już na KSSiOZ,
proponujemy wykreślenie zapisu dotyczącego ilości dzieci, ilości
opiekunek przypadających na liczbę dzieci, bo dotyczy to zarówno dzieci
niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Pani dyrektor, chciałem zapytać, mówi pani o tym, że wprowadzamy
konieczność oświadczenia rodziców o tym, że zamieszkują na terenie
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Gdańska, czy
oświadczenia?

jest

jakaś

sankcja

za

podanie

nieprawdziwego

IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Sankcji jako sankcji karnej tak w rozumieniu wąskim oczywiście nie ma,
natomiast w sytuacji, jeśli rodzic złoży nieprawdziwe oświadczenie, to
konsekwencją będzie to, że wypadnie z kolejki i na miejsce takiej osoby
wejdzie następna z listy oczekujących.
Radna – EMILIA LODZIŃSKA
Pani dyrektor, ja mam pytanie, w jaki sposób będzie weryfikowane to
oświadczenie? Dziękuję.
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
W momencie ogłoszenia listy przyjętych dzieci do danego żłóbka, tak, bo
mamy również różne przepisy warunkujące kto jest pierwszy na liście, tam
dotyczące dzieci niepełnosprawne, innych dzieci, rodziców samotnie
wychowujących itd., jak już lista będzie wywieszona, tzn. upubliczniona
dzieci, które są przyjęte, wówczas w momencie składania dokumentów już
do danego przedszkola przy podpisywaniu umowy poprosimy o pierwszą
stronę deklaracji PIT do wglądu. Tam z tego wynika miejsce
zamieszkiwania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, tak, jako
możliwe do zweryfikowania.
Radny- PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, pani dyrektor, jak najbardziej
słuszne wprowadzenie oświadczenia z pierwszej strony PIT o dochodach.
To, co mówiliśmy i co KE wielokrotnie wnosiła, żłobki, przedszkola dla
gdańszczan przede wszystkim, przede wszystkim. Mamy przykłady,
sprzed wielu lat, że te oświadczenia różnie były składane i sankcje też
różnie miasto wyciągało. Uważam, że tak naprawdę nawet sam wgląd to
jest za mało, powinna, za przeproszeniem, kserokopia tego oświadczenia,
pierwszej strony, pozostać normalnie w dokumentacji tak, jak to robimy w
przedszkolach gdańskich. I tak powinno zostać. Natomiast sam fakt już
wglądu, wierzymy, że dyrektor dokonując podpisania umowy z rodzicami
tego, że tak powiem dokona tak, czyli tej weryfikacji dokona. Jak
najbardziej jest słuszny zapis, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że
również zostanie ten zapis rozszerzony o tych 9 przedszkoli, które zostały
na okres 10 lat oddane jak gdyby w prywatne zarządzanie. Ponieważ w
umowie, powtarzam pani dyrektor, proszę się temu przyjrzeć
i zweryfikować, w umowie oddania tychże placówek prywatnym osobom
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był zapis, że wchodzą w całości w rekrutację w mieście Gdańsku, czyli się
dostosują do tego, co urząd będzie narzucał, a nie na zasadzie prywatnej
widzimisia tego pana, dzieci przyjmę, tej pani, a tych rodziców nie przyjmę.
Tym bardziej, że mamy po prostu deficyt i w przedszkolach i właśnie
w żłobkach. Czyli tutaj musimy to wprowadzić i jest to bardzo dobry zapis,
serdecznie za to dziękuję.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Pani dyrektor, ja bym chciał jeszcze powrócić do pytania pani radnej
Lodzińskiej czy nie istnieje możliwość weryfikacji osób ubiegających się o
miejsce na podstawie PIT przed ogłoszeniem list? Dlaczego ta weryfikacja
jakby odbywa się post factum, czyli po tym, jak już jest lista.
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, biorąc pod uwagę, że
termin składania deklaracji rocznych, PIT, zeznań podatkowych za rok
2015 upływa dniu 30 kwietnia 2016 roku, w tym roku nawet 2 maja, biorąc
pod uwagę układ dni, a rekrutacja trwała do wczoraj do godziny 15,00,
należało elektronicznie dane swoje, według peselu dziecka umieścić, nie
byłoby możliwości weryfikacji według ostatniego roku, tak, dane by były
z roku poprzedniego, w związku z tym mielibyśmy cały rok różnicy.
Radna – BEATA WIERZBA
Chyba coś nie tak, bo wczoraj do przedszkoli się składało razem z PIT.
A taka sama data i tu i tu. Wczoraj, do godziny 15,00 należało złożyć
wszystkie dokumenty i tam pierwszą stronę PIT trzeba było załączyć. Więc
coś jest, tu można, tu nie można?
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Ja o tym mówiłem na komisji, stwarzacie sobie niepotrzebny problem.
Zobaczcie państwo, radni, którzy nie są bezpośrednio w KE też to od razu
dostrzegli, za co serdecznie dziękuję. Wprowadzenie powinno być
jednolite. Jeżeli w rekrutacji do przedszkola obowiązkowym dokumentem
jest złożenie kserokopii pierwszej strony PIT, to to samo trzeba było zrobić
ze żłobkami a nie kombinować, że podczas podpisywania umowy czy nie.
Ujednolicić. Naprawdę niepotrzebnie to sobie utrudniamy, ja zwracałem
uwagę na komisji, żeby, dziękowałem, że w ogóle to wprowadzono,
natomiast niepotrzebnie jest ten zapis do wglądu, to powinien być
obowiązkowy dokument, kserokopia pierwsza, odpowiedź była, że nie
wiem, będzie 100 kartek więcej, prawda, bo będzie 10 więcej przyjęć,
troszeczkę normalności w tym wszystkim, nawet jeżeli będzie 100 kartek
więcej, za przeproszeniem, to się nikomu nic nie zdarzy, natomiast
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właśnie nie będziemy wprowadzali takich niedomówień, jakie dzisiaj radni
państwu zgłaszają. Także nie wiem czy jest pani w stanie autopoprawką
to wnieść, prawda, żeby to jednak nie było do wglądu a jednak
obowiązkowym dokumentem to również prosiłbym, żeby to był
jednoznaczny zapis taki sam, jak mamy w gdańskich przedszkolach.
Dziękuję.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Pani radna Wierzba już wyczerpała to o co ja chciałem.
Radna – EMILIA LODZIŃSKA
Ja tutaj rozumiem intencje radnego Andrzejczaka, że faktycznie powinna
ta weryfikacja nastąpić jak najszybciej, natomiast ta jedna uwaga,
rekrutacja do żłóbków trwa cały rok. Dziękuję.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Jeszcze króciutko, bo pani powiedziała, że do wczoraj trwała rekrutacja,
to jest jedno, a druga sprawa, przecież można przedstawić PIT za rok….
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przedszkoli, przedszkoli.
Radna – EMILIA LODZIŃSKA
Jestem jak najbardziej za, natomiast system rekrutacji w żłobkach jest
czynny cały rok, co miesiąc trzeba potwierdzać chęć przyjęcia do żłobka.
Dziękuję.
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Proszę państwa, rzeczywiście mój błąd, tak, wczoraj zakończyła się
rekrutacja do przedszkoli, natomiast jeśli chodzi o rekrutację do żłobków,
to po pierwsze, inna jest podstawa prawna samego przyjęcia dziecka do
żłobka, niż przyjęcia dziecka do przedszkola. Stąd tez w opinii radców
prawnych, z którymi Wydział Rozwoju Społecznego konsultował tą
uchwałę, propozycja była aby te dokumenty były weryfikowane
w momencie już podpisywania umowy, a nie w momencie zgłaszania
chęci, tak, pójścia dziecka do konkretnego żłobka. Natomiast jeśli chodzi
o tę weryfikację, odnosząc się do wypowiedzi co do przedszkoli, to też
rzeczywiście PIT są wymagane, ale to są PIT-y, które rodzice w danym
momencie posiadają, bo nie mamy możliwości spowodowania, ustawa
dotycząca rozliczania rocznego nie jest ponad ustawą dotyczącą przyjęcia
dzieci do przedszkoli, w związku z tym niektórzy rodzice złożyli PIT za rok
2015, niektórzy zdążyli już złożyć za rok 2015, tak i oczywiście zależy nam
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na tym, aby stan prawny i stan ten oświadczenia był jak najbardziej
zbieżny z czasem złożenia deklaracji i przyjęcia dziecka do przedszkola.
Natomiast w przypadku żłobków, to biorąc pod uwagę, że proces rekrutacji
też trwa i też jesteśmy w tej sytuacji, że albo byśmy dzisiaj otrzymali PIT
za rok 2014 albo w momencie kiedy podpisywana jest umowa, zakładając,
że dziecko się do danego żłobka dostało, otrzymujemy PIT najbardziej
bieżący, wychodzimy z założenia, wyszliśmy z założenia i tak też
wskazywali nasi radcowie, że lepiej, żeby to była możliwie jak
najpóźniejsza deklaracja podatkowa.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA
Pani dyrektor, trochę państwo nas wprowadziliście w błąd na komisji,
dlatego, że pani się podobno opierała na innej podstawie prawnej, a ja
teraz tutaj widzę, że była możliwość ujednolicenia, proszę mi
odpowiedzieć na to pytanie.
Radna – AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicząca RMG
Ja widzę między przedszkolami a żłobkami tą różnicę, że rekrutacja do
żłobków, tak, jak mówiła Emila Lodzińska, trwa przez cały rok i czasami
na żłobek czeka się pewnie 10 miesięcy, czasami 15 i w tym czasie też
się coś może zmienić, więc trudno, żeby rodzice co miesiąc, jak
potwierdzają swoją chęć wysłania dziecka do żłobka, co miesiąc
przedstawiali ten sam PIT i dla mnie sytuacja, w której potwierdza się
dopiero w momencie, w którym się rzeczywiście podpisuje umowę, jest
zupełnie w porządku.
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Jeszcze tutaj pytanie pani radnej Dunajewskiej, tak. Jeśli chodzi o uchwałę
dotyczącą możliwości umieszczenia dzieci w żłobkach, podstawą, poza
oczywiście ustawą o samorządzie gminnym, jest ustawa o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech, tak. A jeśli chodzi o dzieci w wieku
przedszkolnym, to już jest inna podstawa prawna.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA
Ale ja zadałam pytanie czy istnieje możliwości ujednolicenia, tak, czy
mogą być te same zasady w przedszkolach i w żłobkach. Na komisji,
z tego, co pani mówiła, wynika, że nie może być i że wynika to z podstawy
prawnej. Czy tak rzeczywiście jest?
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
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Szanowna pani radna, nie mam w tej chwili opinii radców prawnych, nie
mogę tego z nimi skonsultować, jeśli, to ja pozwolę sobie udzielić pani
odpowiedzi w późniejszym terminie.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA
To ja chciałabym złożyć wniosek o odesłanie tego do komisji i będziemy
to rozpatrywać na kolejnej sesji.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Czyli wniosek formalny o odesłanie do tej komisji, tak? Dziękuję bardzo.
więcej głosów nie ma w dyskusji. W takim razie, szanowni państwo,
wniosek o odesłanie do komisji, zgłoszony przez panią Dunajewską.
Podaję pod głosowanie. Kto z pań i panów jest za odesłaniem druku 620
do komisji?
za
przeciw
wstrzymało się

-

28
3
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Także wniosek został odesłany do komisji. Dziękuję bardzo. To już nie
będziemy dalej w takim razie procedować tego wniosku.
38)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 621);
IZABELA CHORZELSKA – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały 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 jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXI/595/16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2016 roku

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu
39)
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku
w uzupełniających wyborach na kadencję 2016-2019 (druk 625);
Radna – ANNA WIRSKA – przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie ma.
za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr XXI/596/16
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów
na
ławników
do
Sądu
Okręgowego
w
Gdańsku
w uzupełniających wyborach na kadencję 2016-2019

z dnia 31 marca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu
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PUNKT 5
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Interpelacje i zapytania Radnych stanowią odpowiednio załączniki 45 i 46
do protokołu.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Bardzo często rozmawiamy na temat wydatków budżetu, natomiast
bardzo rzadko na temat dochodów budżetu i tak zachęcony dzisiejszą
dyskusją, zarówno przed chwilą o pierwszych stronach PIT, jak i wcześniej
o tym, że bardzo wielu mieszkańców gmin ościennych przyjeżdża do
Gdańska, do pracy i zostaje już tutaj, skierowaliśmy do prezydenta
interpelację grupą radnych, zachęceni sukcesem Warszawy dotyczącą jak
gdyby akcji społecznej, w której Warszawa propagowała płacenie
podatków właśnie w mieście stołecznym. Tam ta akcja społeczna odniosła
spektakularny sukces, ponieważ Warszawa zyskała 21 tysięcy nowych
podatników i 75 mln w budżecie, co oznacza kwota 75 mln w budżecie
Gdańska, nie muszę państwu mówić, oczywiście mówimy o dodatkowych
pieniądzach. W związku z tym skierowaliśmy taką interpelację,
oczekujemy oczywiście na odpowiedź prezydenta, mam nadzieję, że
wkrótce taka kampania społeczna, zachęcająca do tych nowych naszych
mieszkańców do płacenia podatków w Gdańsku, do składania się do tego
naszego wspólnego dobra publicznego ruszy, dziękuję bardzo.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, państwo radni, na pewno odpowiedź na
interpelacje będzie, tak, jak zawsze udzielamy, to udzielimy. Ja tylko mogę
powiedzieć, że chciałbym zwrócić uwagę na to, że my jakby informacyjną
kampanię rozpoczął pan prezydent Adamowicz pewnie z 8 lat temu, jak
dobrze pamiętam, chyba wtedy jeszcze byłem skarbnikiem. I wtedy
właśnie zwróciliśmy uwagę, że zameldowanie a zamieszkanie to dwa
zupełnie różne tematy a PIT idzie za zamieszkaniem. Tak a propos tych
wszystkich deklaracji, pamiętajmy, że składamy datę zamieszkania na 31
grudnia, co znaczy, że 1 stycznia możemy mieszkać już gdzieś indziej
i jak ktoś się bardzo uprze, to z tymi oświadczeniami naszymi będzie dalej
wojował. To tak przy okazji do tych przedszkoli, weryfikacji danych. To
tylko troszkę utrudnia. Natomiast oczywiście, ciekawym pewnie pomysłem
jest, natomiast dotychczas nie wydawaliśmy pieniędzy na promocję
składania deklaracji PIT. My korzystaliśmy z kanałów informacyjnych, tak,
czyli prezydent przy każdej konferencji prasowej zachęcał do tego, żeby
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mieszkańcy rozliczali PIT, były nawet ze dwa czy trzy spotkania, jakieś
inicjatywy. Faktem, Wrocław był pierwszy, żebyśmy mieli też jasność, bo
trzeba by było się cofnąć i oddać tutaj hołd i skłonić ku Wrocławowi, łącznie
chyba z tym, że w tym roku Skoda jest do wygrani w loterii wśród
mieszkańców rozliczających PIT. Wyszło to w Warszawie, pewnie
przyjdziemy z jakimś takim pomysłem z powrotem również do państwa,
bo to są też wydatki, tak, bo ta promocja będzie na pewno kosztowała.
Dziękuję.
Radny – PIOTR DZIK
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za pomoc w organizacji
śniadania wielkanocnego Oli Dulkiewicz, pani Ani Kołakowskiej,
Bogdanowi Oleszkowi, Grzegorzowi Strzelczykowi, Markowi Bumblisowi,
Jarkowi Goreckiemu, Jackowie Teodorczykowi i Mirkowi Zdanowiczowi,
Kazimierzowi Koralewskiemu. Bardzo dziękuję.
Radny – MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Ja mam pytanie do pana prezydenta Grzelaka, w związku z odpowiedzią
na pytanie dotyczące odtworzenia osi widokowej Parku Oliwskiego.
Chodzi o drzewa znajdujące się na wydmach w okolicy dawnego mola
w Jelitkowie. Ponieważ tam jest pozytywna zgoda wojewódzkiego
konserwatora zabytków, na wycięcie roślinności aby z Parku Oliwskiego
ten widok na morze się rozpościerał, tak, jak kiedyś. Natomiast pan
prezydent tutaj odpisał, iż w ramach konsultacji społecznych ta oś
widokowa, odtworzenie tej osi widokowej nie spotkało się z jednoznaczną
akceptacją społeczeństwa. Ponieważ akurat ja w tym temacie od wielu lat
uczestniczę i wiem, że jest bardzo wspierany i pytanie jest takie, czy w tej
sprawie już nic się nie da zrobić i jednak nie wrócić do tej koncepcji, na
którą też jest zgoda konserwatora zabytków. I drugie krótkie pytanie,
dotyczące, my dzisiaj podwyższaliśmy w GIWK kapitał zakładowy na te
zdroje wodne. Od wielu lat część zdroi jest w gestii ZDiZ, ja wiem, że też
są starania, żeby one wszystkie przeszły do GIWK, aby to, że tak powiem,
jedna instytucja odpowiadała za to, że ta woda, którą piją gdańszczanie
zawsze jeden gestor tej wody. Czy tu już jakby prace są zakończone czy
one jeszcze trwają? Dziękuję.
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
W kwestii wycinki drzew szczegółową informację, możemy takie spotkanie
z Wydziałem Środowiska zorganizować i tą kwestię przedyskutować.
Natomiast faktycznie, odbywały się konsultacje i tam były dyskusje, była
pewna debata, stąd nie było decyzji na tego typu wycinkę. Jeśli chodzi o
zdroje, to tak, jak pan radny mówi, wszystkie zdroje mają trafić do GIWK,
są sytuacje, w których trudno jest wydzielić nakład, stąd technicznie ten
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proces jest po prostu prowadzony, ale będzie w najbliższym czasie
finalizowany. Jak pan prezydent Bojanowski chciałby uzupełnić to bardzo
proszę.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Nie, ja chciałem tylko potwierdzić, że wszystkie zdroje docelowo będą w
GIWK. Raczej chodziło o to, żeby był jeden zarządca infrastruktury, bo
wodę i tak dostarcza Saur. Natomiast fizycznie taką decyzje podjęliśmy,
stąd jakby ta ścieżka: oni będą eksploatowali, oni będą dbali o to, będą je
rozbierali na zimę, tak, tam, gdzie jest to potrzebne, ponieważ, jak
państwo wiecie, one zimą nie funkcjonują. Dziękuję.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Brak

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Do zobaczenia na następnej sesji, już kwietniowej.
Obrady zakończono o godzinie 1155.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

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