PROTOKÓŁ NR XXVI/2016
z XXVI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 32 radnych,
nieobecny:
1. Borawski Piotr
2. Milewski Jerzy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, proszę szefów klubów i prezydium na konwent.
Szanowni państwo, proszę o zajmowanie miejsc, będziemy zaczynać
obrady sesji Rady Miasta Gdańska. XXVI sesja rady Miasta Gdańska,
rozpoczynamy obrady. Bardzo proszę szanownych radnych o zajęcie
miejsc. Jeszcze chwilę, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Serdecznie
witam na dzisiejszej sesji wszystkich przybyłych państwa, prezydenta z
zastępcami, panią skarbnik, panią sekretarz, witam przede wszystkim w
imieniu wszystkich radnych gości zaproszonych, również na galerii
wszystkich państwa. Ale dzisiaj szczególny dzień, bo dzisiaj mamy taką
pilotażową transmisję, witam również wszystkich, którzy śledzą nasze
dzisiejsze obrady na swoich komputerach, też wszystkich widzów przy
komputerach serdecznie witamy.
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Proszę państwa, Wpłynął wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do podjęcia działań
zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego (druk 734).
Wpłynęła autopoprawka do druku 729 – w pkt 8, ppkt 1.
I to jest wszystko, co wpłynęło. Rzeczywiście wyjątkowo mało wpłynęło,
ale bardzo proszę dzisiaj o, będziemy trochę przestrzegać regulaminu,
dlatego, że jest sporo punktów i to ważnych punktów i musimy się tutaj
rzeczywiście bardzo mocno mobilizować, żeby nie przedłużać
niepotrzebnie.
Druk 734 – bardzo proszę wszystkich radnych o włożenie kart do
głosowania, będziemy głosować wprowadzenie tego druku pod obrady.
Jeżeli przegłosujemy, szanowni państwo, to on będzie w pkt 4A.
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem druku 734 pod dzisiejsze
obrady?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Mamy w tej chwili porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;
2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska:
Polityka solidarności społecznej w mieście – ref. Prezydent Miasta Gdańska Adamowicz

Paweł

3. Oświadczenia Klubów Radnych;
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4. Uchwała w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Abp. Tadeusza Gocłowskiego)
(druk 720);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska
za rok 2015;
- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;
- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;
- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;
- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 699);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta
Gdańska

- Uchwała Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska
za 2015r. – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Głosowanie;

7.

Uchwała w sprawie
za rok 2015 (druk 706);

udzielenia

absolutorium

Prezydentowi

Miasta

Gdańska

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3

- Uchwała Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015 – ref. Kazimierz Koralewski –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;
- Dyskusja;
- Głosowanie;

8. Uchwały:
1) w sprawie
(druk 729);

przyjęcia

na

terenie

Miasta

Gdańska

Modelu

Integracji

Imigrantów

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska (druk 731);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok
(druk 732);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4) w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 727);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 718);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

6) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za
pomocą innego instrumentu płatniczego (druk 708);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Maria Wonerska – Dyrektor Wydziału Finansowego

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Górny, rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku
(druk 719);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko
rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku (druk 726);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej w mieście Gdańsku (druk 702);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona i Junony w mieście Gdańsku (druk 703);
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
Przymorze – rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku
(druk 704);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 705);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk 716);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17
grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Gdańska” (druk 728);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

15) w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 725);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej

16) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr
Szekspirowski (druk 717);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie
(druk 722);

wzniesienia

pomnika

upamiętniającego

doktora

Mariana

Pelczara

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

18) w sprawie
(druk 723);

wzniesienia

pomnika

upamiętniającego

1050

–

lecie

chrztu

Polski

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

19) w sprawie przeniesienia pomnika Świętego Wojciecha (druk 724);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja
Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 721);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

21) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 2016-2018 pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6.837.000,00 zł (druk 707);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

22) zmieniająca uchwałę 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 715);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

23) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 730);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Majewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

24) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół
specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 733);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

25) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
w Gdańsku (druk 711);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

26) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
w Gdańsku (druk 712);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

27) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 przy Al. Gen. Józefa
Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 713);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

28) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa
Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 714);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

29) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2016 rok (druk 709);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

30) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu –
jednostce budżetowej (druk 710);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Janina Liedtke – Jarema – p. o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
10. Wnioski, oświadczenia osobiste.
11. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
W komunikatach prezydium rady nie mamy żadnych informacji dla
państwa. Jeżeli chodzi o komisje, czy są takie? Nie widzę.
Panie prezydencie, komunikaty są jakieś? Bardzo proszę, komunikaty
prezydenta, pan prezydent Adamowicz.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka rado, ten mój komunikat to jest
wystąpienie pod nazwą: „Polityka solidarności społecznej w mieście”. To
jest wstęp, już później nie będzie wystąpienia poprzedzającego projekt
uchwały na temat polityki Gdańska w sprawie integracji imigrantów, więc
traktuję ten problem szerzej, wydaje mi się, że będzie to dla pań i panów
interesujące. Wysoka rado, zaczynam od cytatu: „mamy chrześcijański
obowiązek przyjęcia każdego potrzebującego, który puka do naszych
drzwi. Ta podstawowa forma ewangelicznej miłości jest też źródłem
inspiracji dla niezliczonych programów solidarności dotyczących
migrantów. Nie trzeba być jednak chrześcijaninem, by decydować się na
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pomoc. Pomoc słabszemu, potrzebującemu, to obowiązek każdego
człowieka. To przejaw bycia ludzkim, człowiekiem z zasadami,
człowiekiem empatycznym, solidarnym. Często ta solidarność nie
przychodzi
łatwo.
Wymaga
odpowiedniego
przygotowania
i przezwyciężenia postawy zamknięcia się w sobie, która w wielu
współczesnych społeczeństwach występuje w formach coraz bardziej
subtelnych i rozpowszechnionych. Wzywam was zatem, rodziców
i nauczycieli aby zwalczali rasizm i ksenofobię, kształtując postawy
pozytywne, oparte na katolickiej nauce społecznej”. Kto powiedział te
słowa? To może na koniec. Gdańsk od wielu lat stara się realizować
politykę solidarności w mieście. Wbrew temu, co nieraz potocznie się
mówi, przejawia się to w bardzo wielu obszarach. Jest to pomoc
wszechstronna i bardzo kompleksowa. Dotyczy osób starszych, ubogich,
niepełnosprawnych lub nie mogących poradzić sobie z określonymi
sytuacjami. Jest to pomoc jednorazowa, ale bardzo często pomoc ciągła,
permanentna, codzienna. Politykę solidarności realizujemy albo poprzez
specjalne do tego powołane i wskazane instytucje albo poprzez wsparcie
organizacji pozarządowych lub lokalnych liderów. MOPR tylko w roku
2015 wsparł ponad 14 tys. rodzin i osób. Tylko w skali jednego miesiąca
z pomocy MOPR korzysta 7 tys. 200 rodzin. Myślę, że mało kto w
Gdańsku zna skalę tej pomocy. Jedną z aktywności, którą
wprowadziliśmy w Gdańsku dużo wcześniej, przed krajowymi projektami,
była Gdańska Karta Wielkich Rodzin, dzięki której jej posiadacze mogą
korzystać z licznych zniżek, w tym podróżować po mieście bez potrzeby
kupowania biletów. W 2015 roku taką kartę posiadało 16 tys. rodzin,
więc to jest konkretna pomoc, wymierna w zł. Wg. danych narodowego
spisu powszechnego ludności i mieszkań z roku 2011, w naszym
mieście mieszkało 60 tys. osób niepełnosprawnych. To jest ponad 13%
gdańszczan, w tym z tzw. niesprawnością prawną, tzn. orzeczoną przez
specjalną komisję ponad 38 tys. osób. W grupie osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności 12 tys. osób posiada znaczny stopień
niepełnosprawności, 4 754 osoby posiadały umiarkowany stopień
niepełnosprawności a 8 121 osób posiadało lekki stopień
niepełnosprawności. Spośród tej grupy zostało opieką MOPR objętych
jest ponad 4 tys. osób. Kolejnym, bardzo ważnym przejawem
solidarności społecznej w naszym mieście jest piecza zastępcza,
rodzinna i instytucjonalna, w rodzinnej przebywa ponad 599 dzieci w
385 domach, natomiast w pieczy instytucjonalnej przebywa 264 dzieci.
Jedną z form solidarności społecznej są stypendia fundowane przez
gminę: jednorazowe stypendia prezydenta miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, zaangażowanych społecznie, maturzystów
osiągających najwyższe wyniki w egzaminie maturalnym, w roku 2015
otrzymało
264
najmłodszych
gdańszczanek
i
gdańszczan.
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Przeznaczyliśmy na to ponad ćwierć mln zł. Warto również wspomnieć,
że Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, który funduje co roku
stypendia im. Gabriela Fahrenheita, dzięki którym najlepsi absolwenci
szkół maturalnych mogą studiować na najlepszych uniwersytetach
świata: Yale, Harvard, Cambridge, Oxford, nie jest dzisiaj niedostępny
dla najbardziej zdolnych gdańszczanek i gdańszczan, którzy bez
wsparcia finansowego miasta Gdańska mogliby tylko marzyć o podjęciu
studiów na tych najlepszych uczelniach świata. Nasze społeczeństwo
wciąż się starzeje, już dzisiaj w Gdańsku mamy ponad 90 tys. osób pow.
65 roku życia i ta grupa z roku na rok rośnie. Wśród tej grupy są osoby,
które wymagają naszej specjalnej opieki a także bardzo silne
środowiska, które z kolei poszukują aktywności, poszukują pomysły na
sensowne przeżywanie jesieni życia, srebrnego wieku. Z tego też
powodu od kilku lat działa w Gdańsku, z jednej strony gdańska rada ds.
seniorów i również prezydencki pełnomocnik ds. seniorów. W katalogu
działań dedykowanych osobom starszym mamy w Gdańsku bardzo wiele
konkretnych przedsięwzięć. Od wielu lat odbywa się koncert z okazji
Dnia Babci i dziadka, cykliczne spotkania przedstawicieli klubów i kół
seniora, targi opieki, zdrowia, niezależnie 65 plus, piknik seniora,
gdańskie dni seniora z okazji międzynarodowego dnia osób starszych,
miejski bal seniora, konkurs dla aktywnych seniorów oraz wiele, wiele
innych przedsięwzięć. Szczególnie ważnym projektem jest realizowany
już po raz 7 projekt gdański fundusz senioralny, w ramach którego
wyłoniono 16 inicjatyw nieformalnych organizowanych dla środowisk
lokalnych na terenie Gdańska. Szacowana liczba uczestników tych
przedsięwzięć to ponad 500 najstarszych gdańszczan. Przez te
wszystkie wymienione działania chcemy przede wszystkim wspierać
aktywizację osób starszych, zmieniać sposób myślenia o starości,
wspierać działania podnoszące bezpieczeństwo i komfort życia
seniorów. Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o innej, świadczonej
przez gminę pomocy, tej związanej z zaspokajaniem potrzeby
posiadania mieszkania, które dla każdego człowieka czy rodziny jest
potrzebą podstawową, nadrzędną, ale z drugiej strony, co tu dużo
mówić, najdroższą. Pomoc ta przybiera w naszym Gdańsku różne formy:
lokali socjalnych, wybudowanych przez TBS, wybudowanych przez GIS.
Łącznie SA to 3 623 lokale, które powstały na terenie Gdańska dzięki
nam, dzięki RMG, prezydentowi. W nich mieszkają rodziny, których
normalnie nigdy nie byłoby stać na kupno własnego mieszkania.
Ważnym elementem naszej polityki społecznej jest wsparcie
repatriantów. Miasto Gdańsk robi to systematycznie od roku 1996 i to
robi co roku. Te inne gminy już zaprzestały. I my to robimy. Przyjmujemy
repatriantów z byłych republik azjatyckich byłego ZSRR. Aktualnie
zamieszkuje w Gdańsku 49 rodzin polskiego pochodzenia
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z Kazachstanu, Uzbekistanu, azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
30 rodzin przybyło na moje zaproszenie, 19 rodzin osiedliło się
samodzielnie dzięki rodzinom, różnym organizacjom społecznym.
Wszystkie zaproszone przez nas rodziny otrzymały pomoc w postaci
wynajęcia mieszkania, również szukaliśmy dla nich pracy, również dzięki
miastu, jak i środkom Urzędu ds. cudzoziemców organizujemy naukę j.
polskiego. Patrząc na wszechstronność naszych działań jest rzeczą dla
mnie naturalną, że kompleksowo chcieliśmy się również zająć sprawą
imigrantów. Zawsze oczywiście można udawać, że to problem, który nie
istnieje lub podjęcie działań należy do kogoś innego. Możemy robić
wrażenie, że imigrantów nie ma wśród nas a oni są, obok nas, z nami,
kupują obok, zarabiają pieniądze, niejedna stocznia gdańska funkcjonuje
dzięki robotnikom z Ukrainy. Niejeden plac budowy w Gdańsku może
wznosić mury do góry dzięki murarzom, konstruktorom z Ukrainy.
Gdańsk ma poczucie misji, ma poczucie, że mimo, że dzisiaj nie jest to
temat popularny, a wręcz przeciwnie, można na nim stracić polityczną
popularność, to jako miasto Solidarności powinno być właśnie miastem z
misją. Można by powiedzieć tak, jeżeli nie my, to które z miast podejmie
ten sztandar Solidarności z imigrantami. Dlatego właśnie my, władze
Gdańska, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
publicznymi, podmiotami prywatnymi, środowiskiem imigrantów,
dostrzegając troskę skali migracji i widząc potrzebę nowych
mieszkańców Gdańska, pragnąc je odpowiednio adresować oraz
realizować, podjęliśmy się przygotowania gdańskiego modelu integracji
imigrantów. Proces ten odbył się w możliwie jak najszerszym
zaangażowaniem wszystkich potencjalnych interesariuszy a więc
beneficjentów,
uczestników,
zainteresowanych.
Wykorzystując
jednocześnie
szeroką
współpracę
środowisk
pozarządowych,
akademickich i publicznych instytucji w zakresie migracji i integracji w
Gdańsku. Celem opracowanego modelu jest wzmocnienie koordynacji
współdziałania różnorodnych podmiotów a także podniesienie jakości
usług kierowanych do imigrantów. W maju 2015r. zainaugurowałem
prace pierwszego w Polsce międzysektorowego, interdyscyplinarnego
zespołu ds. modelu integracji imigrantów, imigrantek. Jego zadaniem
było inwentaryzacja, z jednej strony zasobów i możliwości wspierania
imigrantów w Gdańsku, identyfikację najważniejszych potrzeb
i problemów, prace na rzecz kompleksowych rozwiązań na rzecz
imigrantów zadeklarowało wtedy ponad 80 osób, reprezentujących 40
różnych środowisk, organizacji społecznych, instytucji. W trakcie prac
zespołu rozszerzało się to grono zaangażowanych, w ostatniej fazie było
to ponad 150 osób reprezentujących 70 różnych organizacji, instytucji
publicznych, od urzędu wojewódzkiego, poprzez Straż Graniczną,
skończywszy na centrum Imigrantek, Imigrantów w Gdańsku. Zespół ds.
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modelu integracji imigrantek i imigrantów pracował od maja 2015 roku do
marca 2016. Comiesięczne spotkania odbywały się w przyjaznej
przestrzeni ECS, zarówno w grupach tematycznych, jak i w dużych 150
osobowych grupach. Utworzyliśmy 8 grup tematycznych, z których każda
miała swojego lidera, koordynatora, a więc była to edukacja, kultura,
mieszkalnictwo, pomoc społeczna, przemoc, społeczności lokalne
i zdrowie. Liderzy grup reprezentowali różnorodne środowiska,
organizacje i instytucje. Prace wszystkich grup tematycznych wspierane
były przez krajowych ekspertów, jak i zagranicznych. Prace nad
gdańskim modelem integracji imigrantów prowadziliśmy w oparciu o
najlepszą wiedzę, zasoby, możliwości wszystkich uczestniczących w
organizacji instytucji. Założeniem było uzyskanie efektu synergii
wszystkich uczestników tych działań. W okresie od kwietnia do czerwca
2016 roku zrealizowano konsultacje. Pierwszym, kluczowym elementem
konsultacji była konferencja Miasto otwarte – migracja a rozwój, sukcesy,
szanse, wyzwania, która odbyła się 7-8 marca 2016r. w ECS.
Uczestniczyło w niej prawie 400 osób z Gdańska, metropolii gdańskiej,
Polski i zagranicy. Podczas niniejszej konferencji zaprezentowano
i dyskutowano o różnych potrzebach, o różnych doświadczeniach
integracji imigrantów, zarówno miast Europy zachodniej, jak i z Ameryki
Północnej. W trakcie konsultacji odbyły się dwa otwarte spotkania dla
mieszkańców Gdańska, z uwzględnieniem prezentacji warsztatów,
dyskusji, miały one miejsce 14 maja i 4 czerwca. W spotkaniach tych
wzięło udział ponad 100 osób. Na potrzeby konsultacji została stworzona
specjalna strona internetowa gdańsk.pl/migracje, powstał specjalny film
– „Jesteśmy gdańszczanami, gdańszczankami”, prezentujący sylwetki
imigrantów, którzy już w Gdańsku mieszkają od wielu, wielu lat.
Z udziałem zastępcy prezydenta miasta Gdańska ds. społecznych Piotra
Kowalczuka, odbyły się wideo czat, online z mieszkańcami Gdańska i z
imigrantami nt. właśnie polityki integracji imigrantów. Zrealizowano także
konsultacje online dokumentu Model integracji imigrantów, na podstawie
formularza konsultacyjnego zawieszonego w różnych stronach
internetowych, przede wszystkim na www.gdansk.pl. Niezwykle ważnym
elementem konsultacji była wizyta mentoringowa, czyli wspierająca
Eurocities, czyli organizacji zszarzającej największe miasta Europy
kontynentalnej, włącznie z Federacją Rosyjską, czyli nie tylko członków
UE. Była to wizyta 18-19 kwietnia. Zagadnieniem głównym tej wizyty była
kwestia komunikacji społecznej i budowania kontaktu z mieszkańcami, z
opinią publiczną w zakresie migracji, integracji. Eurocities wybrało miasto
Bacelonę oraz miasto Gandawę dla wspierania mentoringowego
Gdańska. W tym samym czasie grupy pracowników UM, MOPR odbyły
wizyty studialne w Oslo, w Bremie, właśnie nt. problemów integracji
imigrantów. 20-21 kwietnia w Gdańsku gościła duża grupa ponad 50
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ekspertów innych miast europejskich w zakresie migracji, integracji, na
spotkaniach roboczych. Jednym z elementów spotkań Eurocities były
konsultacje naszego programu. Odbyło się także spotkanie
konsultacyjne z klubem radnych PO – 18 kwietnia, klubem PIS – 19
kwietnia, młodzieżową radą miasta Gdańska – 7 kwietnia, kolegium
przewodniczących zarządów dzielnic
- 6 kwietnia oraz specjalne
spotkanie z przewodniczącym Rady ds. migracji konferencji episkopatu
Polski ks. bp. Krzysztofem Zaradko, to jest ks. Pomocniczy diecezji
rzymsko – katolickiej koszalińsko – kołobrzeskiej. Miało to miejsce
1 czerwca. Model był także prezentowany i konsultowany podczas
konferencji Związku Miast Bałtyckich w Rostocku, na konferencji miast
Barcelona i regionu Katalonia 3 maja oraz prezentowałem ten program
integracji na szczycie humanitarnym w Stambule w dn. 23-24 maja tego
roku. Nasz projekt był także konsultowany wewnętrznie, w ramach
zespołu ds. modelu integracji imigrantów z udziałem wszystkich
podmiotów, odbyło się to 10 maja. Szanowni państwo, chciałbym bardzo
podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego
pierwszego, bezprecedensowego w skali Polski modelu integracji
imigrantów. Myślę, że Gdańsk, my, stanęliśmy na wysokości zadania.
Pokazaliśmy, że jesteśmy wierni solidarnościowemu DNA naszego
miasta, wierzę głęboko, że panie i panowie radni zaangażowani w
sprawy społeczne poprą właśnie w głosowaniu późniejszym uchwałę o
przyjęciu modelu integracji imigrantów. Jeszcze jeden cytat na koniec.
„Mamy chrześcijański obowiązek przyjęcia każdego potrzebującego,
który puka do naszych drzwi. Ta podstawowa forma ewangelicznej
miłości jest źródłem inspiracji dla niezliczonych programów solidarności
dotyczących imigrantów”. Słowa te wypowiedział Jan Paweł II z okazji
Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Bardzo dziękuję za uwagę.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBOWE
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – przewodniczący Klubu PIS
Nie wiem skąd te oklaski. Może zasłużę, zobaczymy. Panie prezydencie,
wysoka rado, panie przewodniczący, szanowni goście. Pan prezydent
zobligował mnie do wystąpienia w tym pkt, chociaż powiem szczerze, nie
planowałem. Dosyć ogólne stwierdzenie wydaje się, w tej fazie
procedowania sesji. Natomiast to oświadczenie, które wygłosił pan
prezydent Paweł Adamowicz, mówiące o solidarności społecznej
w mieście Gdańsku, odbieram jako bym powiedział, stek życzeń albo
symbolicznych działań. Bo jeżeli mówimy o solidarności społecznej, to
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ma ona się tak do solidarności jak przysłowiowa demokracja do
demokracji ludowej, więc jeżeli mówimy o solidarności, to mówmy o
solidarności, jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to mówmy o
sprawiedliwości, a nie litości. Nie mylmy miłosierdzia z litością. Jeżeli
chodzi o projekt integracji imigrantów, to rzeczywiście miasto Gdańsk
wychodzi przed szereg, z takim modelem, jeżeli mamy brać przykłady z
miast takich jak Bruksela czy podobnych, to władze brukselskie
stwierdziły, że Molenbeek jest poza ich kontrolą, muzułmanie tam
sprawują faktyczną władzę, w związku z tym, że akurat to miasto znam
dobrze, bo tam od dawna bywałem, tam bywałem gościem w klasztorze
Sacre – Coeur w tej dzielnicy, zakon w końcu sprzedał tę nieruchomość,
ponieważ ciężko było siostrom znosić to plucie na krzyż, który wisiał na
ich piersi. Dlatego ten program odbieramy jako stek pobożnych życzeń.
Pan prezydent zaordynował nam pewien cytat, ale cytatów nie bójmy się,
ja studiując ten program wynotowałem sobie więcej takich cytatów,
począwszy od Księgi powtórzonego prawa 10-19 panie prezydencie,
idąc przez Ezechiela 28 -10 albo Syracha 11-29 i 34, aż po
Hebrajczyków 12, 5-8, 13, 2 i Mateusza 25, także panie prezydencie,
tych cytatów jest bardzo wiele i one nas na pewno wiele uczą. My
zdajemy sobie sprawę jako ludzie światli, że ci imigranci, ta wędrówka
ludów, która wlewa się do Europy w tej chwili, to tylko w 10% najwyżej są
to mieszkańcy Syrii, reszta to są młodzi mężczyźni, poniżej 40 roku
życia, z różnych części Azji i Afryki a nawet południa Europy, np. Albanii
czy Kosowa. I wizualnie często są nie do odróżnienia, w większości nie
posiadają żadnych dokumentów, nie jesteśmy, czy władze państw
europejskich nie są w stanie ich zidentyfikować. W tym programie, który
rekomendował tutaj prezydent Paweł Adamowicz, ja studiując na żółto
zaznaczałem sobie uwagi merytoryczne a na czerwono dodatkowo te
treści, które naszym zdaniem w tym programie nie powinny się znaleźć.
Jeżeli pan prezydent chciałby wydać taką zieloną czy czerwoną
książeczkę, którą mógłby kolportować we wszystkich swoich urzędach,
mówiące o tym, jak należy szkolić urzędników, jak postępować, jak
zachowywać się w takich sytuacjach, z którymi zdarzają się urzędnikom,
to oczywiście należy to robić. Pamiętajcie państwo, że w tym programie
jest mowa o edukacji, o nauczaniu, o edukacji i nas i imigrantów.
Pamiętajcie państwo, że jest w tym programie mowa o tym, że należy
zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. My stoimy na stanowisku, że
władze Gdańska powinny być sprawiedliwe dla wszystkich mieszkańców
Gdańska, bez wyróżniania poszczególnych grup społecznych czy
narodowościowych. Stąd takie poważne wątpliwości co do nadawania
rangi uchwały rady miasta temu programowi, temu modelowi. Taki model
integracji nie udał się nigdzie na świecie, do tej pory
i najprawdopodobniej się nie uda, bo działa to po prostu po ludzku w ten
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sposób, że jeżeli na teren miasta Gdyni udam się ubrany w barwy białozielone, najlepiej w biało-zielone pasy, to będę zagrożony. Tak to po
prostu działa. I nie udało się tego zjawiska wyeliminować wśród nas ani
nigdzie w świecie. I w związku z tym zdajemy sobie sprawę, że
problemy, które dotyczą imigrantów są takie same dla mieszkańców
Gdańska. Tak samo cierpią, tak samo starają się przeżyć jak tutejsi
mieszkańcy. Pamiętajmy, że ranga uchwały zobowiązuje prezydenta do
wykonania w więc do wydatkowania środków na edukację, na
mieszkania. Zdajemy sobie sprawę, że na podstawie takiej uchwały,
a więc prawa lokalnego, cudzoziemcy mają prawo domagać się
w urzędzie odpowiednich świadczeń, także wprowadzenie tej uchwały
celem realizacji jej przez prezydenta miasta Gdańska w prostych
krokach prowadzi do eskalacji środków i nie widać dodatkowych
środków, które pojawiłyby się w budżecie, czy które miałyby się w ogóle
pojawić w budżecie na ten cel z budżetu państwa, to będzie, to, co pan
prezydent tu zaproponował, z budżetu miasta Gdańska bądź z
ewentualnych funduszy europejskich. Ale fundusze europejskie na cele
mieszkaniowe, to chyba raczej mrzonka. Tak więc musimy potraktować
to bardzo poważnie i panie prezydencie, uważamy, że pan tu uwikłał
radę miasta występując z takim projektem uchwały, w ten swój projekt.
Pan jest politycznie poprawny z punktu widzenia Brukseli, ale z punktu
widzenia gdańszczan to nie jest niestety poprawne, bo gdańszczanie
czują się zagrożeni. To tyle w tej kwestii, pozostała jeszcze, jest
uchwała, którą pan prezydent zaproponował, niedawno zebrali się
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci i zaproponowali na Pomorzu
wystąpienie do rządu o metropolizację Trójmiasta czy Gdańska na
Pomorzu. Rzeczywiście nie dziwię się interesom samorządowców, bo
samorządowcy spodziewają się, że za taką metropolizacją pójdą
odpowiednie środki, czy to w postaci ulg czy to konkretnych funduszy i
oczywiście jest to jak najbardziej dobra droga, żeby o takie rozwiązanie
postulować. Ale zwracam uwagę, że przez 8 lat samorządowcy Pomorza
nie postulowali skutecznie w tej sprawie i teraz zwracają się jako siła
polityczna opozycyjna w kraju, zwracają się o to do rządu, a więc jest to
co najmniej dwuznaczne, możemy czy mamy prawo odbierać to jako
ścieżkę takiej konfrontacji politycznej, bardzo niezręcznej, uważam, że
samemu wizerunkowi Gdańska będzie to szkodzić, bo niewątpliwie
Paweł Adamowicz będzie liderem tych działań, a zatem to wizerunek
Gdańska może najwięcej stracić, bezpośrednio gdańskie projekty i ja
bym powiedział, panie prezydencie, nie idźcie tą drogą. Dziękuję bardzo.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ – przewodnicząca Klubu PO
Pozwoli pan, panie przewodniczący Koralewski, że obydwa tematy, które
pan poruszył, zarówno model integracji imigrantów i nasze wystąpienie
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klubowe odbędzie się na ten temat w pkt, kiedy będziemy dyskutować
nad uchwałą i tak samo dotyczące metropolii, natomiast dziwi mnie po
prostu wasze stanowisko, ale myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
Ja chciałabym zacząć dzisiaj w tym historyczny dniu, przyniosłam dwa
szaliki, myślę, że dzień jest historyczny dla nas wszystkich, jedne to
szalik sprzed 4 lat, z Euro 2012, drugi obecny szalik naszej
reprezentacji. Dzień rzeczywiście historyczny, za 12 godzin nasi chłopcy
wybiegną na murawę w Marsylii i wierzę, że będziemy im gorąco
kibicować i jest to historyczny moment, bo nigdy dotąd nie znaleźliśmy
się w ćwierćfinale Euro. Tym bardziej jest to bardzo dobry moment żeby
powrócić pamięcią do 4 lat, do roku 2012, kiedy to na znajdującej się
nieopodal bursztynowe arenie przeżywaliśmy wspaniałe emocje, odbyły
się u nas trzy mecze grupowe, jeden ćwierćfinałowy i to wszystko nie
wydarzyłoby się bez grupy szaleńców, o której trzeba chyba wspomnieć,
którzy w 2006 roku przyszli z takim pomysłem do prezydenta
Adamowicza, który im nie zabronił, ale wręcz ułatwił wszystko.
Przygotowaliśmy aplikację, która jak wiecie, zakończyła się sukcesem i
te wspaniałe wydarzenia mogliśmy cztery lata temu świętować. Jest to
sukces także naszego miasta, wszelkich struktur zarządczych, patrzę
tutaj także na prezydenta Bojanowskiego, który zarządzał wielkim
sztabem ludzi i myślę, że wszyscy byliśmy świadkami, że Euro 2012 w
Gdańsku było wielkim sukcesem. Ale zmieniliśmy się także my,
gdańszczanie i także dzisiaj, w kontekście otwartości na innych, myślę,
że jest to ważne, bo właśnie wtedy, w 2012 roku pokazaliśmy się
miastem bardzo, bardzo gościnnym. Pamiętamy te potoki ludzi,
szalejące na ulicach, a wraz z nimi gdańszczanie. I myślę, że warto w
swojej wyobraźni, świadomości do tych obrazków powrócić. I to, co
powiedziałam, miasto Gdańsk jest miastem innym, inaczej zarządzanym,
miastem, któremu już chyba żadne wydarzenie jest niestraszne i myślę,
że możemy być z tego dumni. A jest to realizacja konsekwentnej polityki
władz miasta, także nas, państwo radni, bo bez względu na to, czy
wtedy zasiadaliśmy w tych ławach czy nie, to my podejmowaliśmy różne
decyzje, ale także przede wszystkim prezydenta Adamowicza i jego
współpracowników. Ale mówiąc o tym wszystkim nie zapomnijmy, że na
tej fladze, na tym szaliku sprzed 4 lat są nazwy dwóch krajów, Polska
i Ukraina. Nie byłoby Euro 2012, gdyby nie inicjatywa Ukrainy
i doproszenie przez Ukrainę strony polskiej do wspólnej aplikacji. I dzisiaj
myślę, że także właśnie w kontekście uchwały, o której wspominał pan
prezydent, pan przewodniczący Koralewski, czyli o modelu integracji
imigrantów, pamiętajmy o Ukrainie, pamiętajmy, że solidarność to nie
jest tylko wtedy, kiedy razem cieszymy się z sukcesów sportowych, to są
także bardzo konkretne wydarzenia. Sami widzimy dzisiaj, co się dzieje
na Ukrainie, jeden ze stadionów wybudowanych na Euro nie jest dzisiaj
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użytkowany, mówię o stadionie w Doniecku, bo to już właściwie nie jest
Ukraina, lotniska de facto też nie ma i dzisiaj nasza realna pomoc,
realnie wyciągnięta dłoń do Ukraińców to właśnie te pięć mieszkań, które
wczoraj przekazaliśmy ukraińskim rodzinom, wśród nich i tu patrzę na
radnych PIS, oprócz tych, którzy posiadali karty Polaka, aha, są to
rodziny ewakuowane z
Mariupolu, znajdującego się 100 km od
Doniecka, ale także wśród nich znajduje się kilka osób o statusie
azylanta. To miesiąc temu, na tej sali decydowaliśmy, zmieniając jedną z
uchwał o tym, czy azylanci będą mieli prawo do mieszkań socjalnych w
naszym mieście, a wy jak głosowaliście? Na 9 obecnych członków klubu
PIS wszyscy głosowaliście przeciw, wszyscy głosowaliście przeciw.
Gdyby nie to, że nasz klub podjął taką decyzję, to te rodziny nie
otrzymałyby realnej pomocy mieszkaniowej, którą otrzymały wczoraj.
Zastanówcie się także nad konsekwencjami waszych zachowań także
dzisiaj, bo dzisiaj jest kilka ważnych uchwal do podjęcia i mają one
wpływ na nasze życie i na życie naszego miasta. Bardzo dziękuję.

PUNKT 4
Uchwała w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Abp. Tadeusza
Gocłowskiego) (druk 720);
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 720 zgodnie
uzasadnieniem.

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, ja powiem tylko, że KK opiniowała pozytywnie ten druk.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Ja myślę tutaj, panie prezydencie, że pan nadużył tutaj swojego
stanowiska w wypowiedzi, imputując tych kilka zdań, nie dotyczących tej
uchwały, myślę, że będzie okazja jeszcze się do tego odnieść, czy pan
będzie na tej sesji w dalszym ciągu czy nie. Jesteśmy w pkt głosowania
tej uchwały i tylko sygnalizuję panie prezydencie, że to by było
niepoważne.

17

Radny MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, panie
prezydencie, chciałbym podziękować za podjęcie tej inicjatywy, bo dla
mnie arcybiskup Tadeusz Gocłowski to osoba tej samej rangi, co
bohaterowie Sierpnia, którzy wyrażali aspiracje do niepodległości,
wolności, solidarności całego naszego narodu. Arcybiskupowi
Gocłowskiemu przyszło działać w okresie beznadziei stanu wojennego
i przeprowadził nas od beznadziei tego stanu wojennego do III
Rzeczpospolitej, bardzo cenił sobie polityków lokalnych, był z nami
zawsze blisko i wszyscy samorządowcy III Rzeczypospolitej Pomorza
mają właśnie jemu coś do zawdzięczenia i powinni okazać mu szacunek
i pamięć. Ja tylko się odniosę do swoich własnych pewnych refleksji, nie
wiem czy pamiętacie koledzy, a jest tutaj kilkoro kolegów, którzy
uczestniczyli w opłatkach, które arcybiskup urządzał dla wszystkich
trójmiejskich samorządowców w refektarzu pocysterskim w Oliwie.
Co mówił nam ksiądz arcybiskup? Przestrzegał przed triumfalizmem po
zwycięstwie AWS, przestrzegał przed pogardą i traktowaniem przegranej
formacji jako wrogów i nieprzyjaciół, bo to jest niechrześcijańskie po
prostu. Zalecał pokorę i rozsądną gospodarność dobrem wspólnym
a politykę traktował według klasycznej definicji rozsądnej troski o dobro
wspólne. Dla mnie pozostanie też kapłanem, z którym śpiewałem kolędy
we wrześniu, w nietypowym okresie, mówił nam, nie zakazuje nikt
nikomu śpiewać kolęd również dzisiaj, teraz we wrześniu. Jego ulubiona
kolęda, jak pamiętacie, „podnieś rękę boże dziecię, błogosław ojczyznę
miłą”, druga zwrotka, także poza tym, mistrz mowy polskiej, proszę
państwa, wspaniały erudyta, wspaniałe kazania, które zawsze
pozostawiały coś
w sercach słuchaczy, nie tylko
współwyznawców. Będą w mieście Gdańsku dwa mosty łączące brzegi
Martwej Wisły, most Jana Pawła II
i tunel Gocłowskiego,
obiekty inżynieryjne, które będą łączyły dwa brzegi Wisły. Tak z
urzędniczej dbałości powiem jeszcze, że nadanie nazwy mostowi Jana
Pawła II odbyło się nieformalnie i ono nie skutkuje prawnie, gdyż wtedy
jeszcze nie istniało prawo miejskie, które na to zezwalało
i dlatego my jako rada miasta musimy nadrobić tę zaległość
i symbolicznie uzupełnić formalnie nadanie tej nazwy, ponieważ ona w
taki a nie inny sposób już funkcjonuje. Chciałbym teraz jeszcze
sprostować kilka wielkich nieścisłości, które są powtarzane przez media,
przez niektórych inicjatorów innych bohaterów. Wiadomo, że chodzi
o Maćka Płażyńskiego, naszego kolegę. Z chronologicznej uczciwości
i konieczności powiem, że były trzy kandydatury na nadanie rondu,
tunelowi nazw, te kandydatury to były, pierwsza kandydatura, jaka padła,
to było albo rondo albo tunel dla kapitana Dąbrowskiego bohatera z
Westeplatte, jedna ze szkół to proponowała. Ale wtedy nie było
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stosownego prawa miejscowego, nie było jeszcze ukończonego tunelu i
nazwisko generała Dąbrowskiego, a jak wiecie, nie powielamy tych
samych nazw, z przyczyn pragmatycznych, praktycznych, skutkujących
ochroną życia i zdrowia ludzi. Każda ze 100 propozycji inicjatyw, które
zostały złożone do wysokiej rady, do prezydenta albo do rady, są
równoprawne, nie ma żadnej kolejki, nie ma żadnego rezerwowania,
gwarantowania, nie ma czegoś takiego jest to dobra wola
poszczególnych kadencji. Tak się złożyło, że jestem przewodniczącym
Komisji Kultury trzecią kadencję, ona się nazywała poprzednio trochę
inaczej. Postanowiłem stosować w tym zakresie ciągłość, pięcioletni
okres ma jak najbardziej, ma jak największe uzasadnienie. Tak się
złożyło, że żyjemy w takim momencie historycznym, że powstają
największe obiekty gdańskie na miarę tysiąclecia i odchodzą osoby,
które zasługują na naszą pamięć i wdzięczność. Mówi się, że jest za
dużo wyjątków, ja tylko przypomnę, co to są za wyjątki rezygnujące z
pięcioletniego
okresu
oczekiwania
na
nadanie
nazwy:
Anna Walentynowicz, Witold Andruszkiewicz – tu przypomnę, że jest to
przedwojenny profesor, twórca pomysłu A-1, korytarza północ-południe i
Portu północnego; Tadeusz Mazowiecki ostatnio i dzisiaj Tadeusz
Gocłowski. Czy to nie są wyjątki zasługujące na nasze szczególne
zaufanie i szacunek?
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę już kończyć.
Radny MAREK BUMBLIS
Oczywiście, że tak.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Panie radny, proszę już kończyć, już skracać.
Radny MAREK BUMBLIS
Dobrze. Wydaje mi się, że wszystko jest jasne, tylko proszę jeszcze
przyszłych inicjatorów, żeby popatrzyli na brzmienie uchwały RMG
dotyczącej sposobu składania wniosków o nadawanie nazw obiektom
miejskim, bo to jest podstawowe, w tej chwili mamy już prawo miejskie
stosowne. Dziękuję, przepraszam za przedłużenie.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Jestem wzruszony, nie ma pana prezydenta, chciałem się do niego
zwrócić, jestem wzruszony tym, że PO, gdańska PO nagle tak się
zawinęła na pięcie, tak się stała klerykalna, ale to może dobrze, że taką
refleksję, ta refleksja dopadła PO w Gdańsku. Ja tylko przypomnę, że
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dzisiaj pan prezydent sobie tak łatwo szermuje listem arcybiskupa
Głódzia, cała PO gdańska nie dalej, jak trzy lata temu z pełną parą
walczyła z księdzem arcybiskupem i jego wolą w kwestii kościoła Jana
Pawła II na Zakoniczynie. Ale mimo wszystko po chrześcijańsku, każdy
ma prawo się nawrócić, każdy ma prawo zmienić zdanie, także to
jeszcze raz wzruszam się i doceniam. Myślę, że ksiądz Tadeusz patrzy z
góry i ze swoim charakterystycznym uśmiechem, z politowaniem nad tą
woltą pokiwałby tylko głową. Dziękuję bardzo.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Radna Miasta Gdańska
Dziękuję radnemu Markowi Bumblisowi, który nie tylko jako szef komisji,
ale także jako przedstawiciel naszego klubu przedstawił dodatkowe
uzasadnienie tej uchwały. Natomiast ja się bardzo cieszę z głosu
radnego Strzelczyka, bo to oznacza, że każdy może zmienić zdanie i nie
tkwić w błędzie i wierzę, że tak będzie także w waszym przypadku, w
różnych sytuacjach i mam nadzieję, że przy tej uchwale będziemy
jednomyślni, natomiast także arcybiskup Gocłowski chyba nie dzielił
ludzi na tych, którzy noszą koloratki i nie, więc my też tak ludzi nie
dzielimy, mówimy o ich wartości dla, i ich dziedzictwie dla naszego
miasta, dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nie ma więcej głosów w dyskusji proszę państwa, druk 720 – kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXVI/669/16
w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Abp. Tadeusza
Gocłowskiego)
z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 4 A
Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do
podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego
(druk 734)
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. KSiŁP opinia pozytywna.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, rzeczywiście, tak, jak powiedziałem
wcześniej, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci idą po najmniejszej
linii oporu. No bo to jest teoretycznie uzasadnione, że starają się o źródła
dodatkowych dochodów. Stąd jest inicjatywa tego rodzaju uchwały. Ja
natomiast jako gospodarz miasta, bez względu na rangę, czy to będzie
prezydent czy wójt czy sołtys, raczej bym oglądał każdą złotówkę z
dwóch stron i ewentualnie zastanawiał się czy inwestycja jest we
właściwym miejscu. Wczoraj akurat miałem okazję oglądać wiadukt na
Tamie Pędzichowskiej, na który zwracałem już wielokrotnie prezydentowi
Pawłowi Adamowiczowi i jak tam przejeżdżałem, to pomyślałem sobie,
jak bardzo byłby on teraz potrzebny mieszkańcom Oruni. Oni się
borykają z trudnościami, pół Gdańska martwi się, jak teraz to załatwić,
postulaty do rządu i itd., a tymczasem taki wiadukt dokładnie marnuje się
na Tamie Pędzichowskiej a w czasach kiedy on był budowany, to
inżynierowie mówili, panie, czego się pan czepia, prezydent nakazał, to
tak robimy, a poza tym, przecież to nie nasze pieniądze, tylko Unii
Europejskiej. I to jest właśnie ta polityka. Najszybciej wyciągnąć ręce po
pieniądze, ale czy one są potem dobrze wydane? To sami niech
państwo ocenią. Dziękuję bardzo.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Już nie chciałam zabierać głosu, ale naprawdę pan przewodniczący
Koralewski sprowokował mnie. Ja nie wiem, albo może rzeczywiście nie
wytłumaczyłam tego dobrze, panie przewodniczący, mamy szansę
pozyskać dodatkowe pieniądze, które realnie odciążą budżety gmin ,
jeśli chodzi o dopłaty do transportu zbiorowego. Nie jest chyba dla pana
zdziwieniem, jest pan radnym o długoletnim stażu, więc chyba pan wie
doskonale, że wpływy z biletów nie pokrywają kosztów transportu
zbiorowego. Drugie tyle my, jako Gdańsk dopłacamy, ale dopłacają
także inne gminy. Kiedy pozyskamy, szacuje się, że jest to około 170
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mln zł, bo tyle mniej więcej szacuje się, że wyniesie 5% podatku od osób
fizycznych, te pieniądze będzie można przeznaczyć na różne inne
działania. A mówi pan o Oruni. Cieszę się, że pan o tym mówi, bo jest
pan prawą ręką wojewody Drelicha, mówimy wielokrotnie o Oruni,
mówimy o zadaniach rządowych, tam, gdzie gmina może, ma dodatkowe
środki, wyręcza rząd w zadaniach rządowych. Ale mówimy o zadaniu
rządowym, więc niech rząd też pilnuje swoich zadań, a nie pokazuje
palcem na gminę. Dziękuję bardzo.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Wysoka rado, ja bardzo proszę panie i panów radnych PiS o poparcie tej
uchwały. Ona was niewiele kosztuje. My, gminy, 50 gmin, członków
Stowarzyszenia Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pukamy do
drzwi rządu Beaty Szydło i mówimy – pozwólcie nam na podobną
ustawę jak dla katowickiego obszaru metropolitalnego. My nie chcemy
nic innego, jak dokładnie tego samego, co Ślązacy. Niech rząd PiS
będzie bardziej sprawny niż rząd PO, który przesz 8 lat takiej ustawy nie
przyjął. Macie szansę poprawić się i poprawić. A więc proszę nie mówić
panie radny Koralewski, że my tutaj coś po najmniejszej linii oporu, a że
jakiś konflikt z rządem. Pan wszędzie widzi konflikt z rządem. Ja byłem w
Radzie Ministrów na zaproszenie pani premier Beaty Szydło, gdzie
referowała 500+, pojechałem, dwie godziny odsłuchałem, przyjmuję
i odpowiadam, mam bardzo poprawne kontakty, natomiast proszę mi nie
odbierać prawa, jako obywatelowi, prezydentowi, bym nie oceniał działań
rządu czy pana prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli są sprzeczne
z prawem, z konstytucją, itd. Więc powtórzę raz jeszcze, jest szansa,
żeby Rada Ministrów, podobnie jako wobec katowicko-śląskiego obszaru
metropolitalnego przygotowała podobną ustawę dla gdańsko-gdyńskosopockiego obszaru metropolitalnego. Ona nie wejdzie w życie szybciej,
niż w roku 2019, bo takie są reguły legislacyjne. My tylko pukamy, pan
jest doradcą pana wojewody, wiemy o tym wszyscy, więc będziemy
zabiegali o spotkanie z panem wojewodą Dariuszem Drelichem, żeby
w szczegółach zapoznać. Obszar metropolitalny jest faktem, więzi
współpracy między tymi miastami są faktem, tu nie chodzi tylko o
transport zbiorowy, czyli Szybką Kolej Miejską, transport autobusowy,
międzygminny, ale również dodajmy o koordynacji planowania
przestrzennego, gospodarki odpadami komunalnymi, wieloma innymi
rzeczami. My współpracujemy między sobą już od dawna, przypomnę,
wspólnie zakupujemy energię elektryczną jako grupa zakupowa
kilkunastu samorządów, dzięki temu cena energii elektrycznej jest
tańsza, niższa. Wspólnie zakupujemy usługi, np. telekomunikacyjne,
wspólnie też zakupujemy ropę naftową i będziemy zakupywać również
gaz. Ale są pewne obszary, które wymagają interwencji ustawodawcy,
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czyli Sejmu i rządu, który przygotowuje dla Sejmu projekt ustawy. I my
właśnie o to zabiegamy. Także znamy procedurę bardzo dobrze,
prezydent Sopotu – Jacek Karnowski, jest z ramienia Związku Miast
Polskich członkiem komisji wspólnej rządu i samorządu i również jest
członkiem zespołu ustrojowego i tą sprawę już referował wobec
odpowiednich ministrów rządu pani Beaty Szydło, a mianowicie
wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. A więc sprawa jest w
toku , my musimy dosłownie dać głos, że tego chcemy. Wiadomo, że
Gdańsk, największe miasto Pomorza, największa gospodarka Pomorza,
największy ośrodek kultury itd., itd. Jest tutaj przewodnikiem, jest liderem
tutaj tego przedsięwzięcia i chcemy o to zawalczyć. A więc dajcie nam
po prostu szansę. O to proszę. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów nie ma w dyskusji. 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 XXVI/670/16
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do podjęcia
działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko chciałam króciutko skomentować wynik tego głosowania.
Szkoda, że na kolejnej sesji państwo radni PIS popełniacie błąd.
Pokazałam wam błąd, jaki popełniliście miesiąc temu, jeśli chodzi o
azylantów, dzisiaj myślę, że wyborcy was też z tego rozliczą, bo
pokazaliście czerwoną kartkę rozwojowi naszego miasta, miast
otaczających i regionu. I jest to bardzo, bardzo, bardzo dla nas przykre,
wierzę, że wasi posłowie będą trochę mądrzejsi. Dziękuję.
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Dziękuję bardzo za głos. Ja po prostu przez zwykłą symetrię chciałem
odpowiedzieć pani przewodniczącej i mieszkańcom Gdańska, że
zdajemy sobie sprawę, bo te postulaty płynęły do rządu i od nas i od
państwa dużo wcześniej, na różnego rodzaju forach, natomiast ubieranie
tego w formę uchwały czy sprowokowanie samorządowców Pomorza do
zaproponowania takiej uchwały w Gdańsku i umedialnienie tego tematu
naszym zdaniem tej sprawie nie służy. Naszym zdaniem ona szkodzi.
I to tyle. Dziękuję.

PUNKT 5
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania
Budżetu Miasta Gdańska za rok 2015;

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Miniony rok zakończył się dla Gdańska z sukcesem. Już po raz trzeci
osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową – łącznie w latach 2013-2015
wyniosła ona aż 438,4 mln zł! Zakończyliśmy realizację znaczących
inwestycji i rozpoczęliśmy modernizacje i realizację nowych. Wyraźnie
zmieniła się przestrzeń publiczna Miasta, co podniosło standard życia
mieszkańców.
Rok 2015, to ostatni rok wydatkowania środków z budżetu unijnego
na lata 2007-2013. Gdańsk jest polskim liderem w pozyskiwaniu środków
z funduszy europejskich. To fakt, świadczą o tym obiektywne dane.
Niezależne źródła podają, że pozyskane fundusze unijne na
zrealizowane w Gdańsku projekty osiągnęły poziom około 14 tys. zł na
jednego mieszkańca! To dało nam pierwsze miejsce w krajowych
rankingach i wielką satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. Na ten
sukces złożył się wysiłek Miasta,
Na inwestycje i projekty finansowane z budżetu miasta pozyskano
niemal 2,5 mld zł (5,5 tys. zł na mieszkańca). To niewątpliwie wielki
sukces i powód do dumy. Ale to nie tylko statystki, nie tylko miejsce
zajęte w wyścigu, kto więcej środków pozyskał… Te pieniądze przełożyły
się na skok cywilizacyjny naszego miasta. Jednym z dowodów na
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nieprzeciętny rozwój gospodarczy miasta i regionu jest to, że w ciągu
ostatnich dziesięciu lat w województwie Pomorskim odnotowano
największy względny wzrost liczby osób zatrudnionych wśród wszystkich
regionów Unii Europejskiej.
Nie będzie więc żadnym nadużyciem stwierdzenie, że to Gdańsk –
stolica Pomorza i największe jego miasto – można nazwać motorem
rozwoju naszego regionu. Nie jest wstydem chwalić się, kiedy naprawdę
jest czym. A jest.
Szanowni Państwo,
Inwestowaliśmy w niemal każdą dziedzinę życia; transport i komunikację,
ochronę
przeciwpowodziową,
turystykę,
kulturę,
rewitalizację,
infrastrukturę sportową i edukacyjną. To przełożyło się na wysoką jakość
życia
w
Gdańsku,
która
przyciąga
ludzi
wykształconych
i biznes. W rankingu polskich zrównoważonych miast, organizowanym
przez Fundację Schumana, Gdańsk uzyskał czwartą lokatę z 66
zgłoszonych miast. To naprawdę wielka satysfakcja, to znów powód do
dumy. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono rozwój gospodarczy
naszego miasta, dbałość o środowisko i lokalną politykę rozwojową.
Wysoka Rado,
W skali kraju, w roku 2015 utrzymywała się wzrostowa dynamika rozwoju
gospodarczego. Produkt krajowy brutto zwiększył się o 3,6%, tj. o 0,3%
więcej, niż w roku poprzednim. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał
popyt krajowy i wyższa dynamika eksportu od dynamiki importu. Aż 80%
polskiego eksportu przypadło na import Unii Europejskiej!
Inflacja średnioroczna wyniosła 99,1%, co było efektem spadku cen
energii i żywności. Utrzymująca się deflacja wpłynęła na obniżenie przez
Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej o 0,5 punktu procentowego.
Stopa bezrobocia w Gdańsku wyniosła 5,8% i w stosunku do krajowej
była niższa o 5,9%, natomiast w województwie pomorskim o 5,6%.
Wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w
rejestrze Regon, o 2212 jednostek.
Te czynniki towarzyszące ożywieniu gospodarczemu wpłynęły
pozytywnie na kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych, a
także na wysokość długu Miasta.
Szanowni Państwo,
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Przy okazji chciałbym zdementować tezę, że obecne zadłużenie
Gdańska jest konsekwencją organizacji mistrzostw Euro 2012. Dług, jaki
dzisiaj obciąża budżet miasta – 905 mln zł – to ok. 17 % wartości
(ponad 5 mld zł) wszystkich inwestycji zrealizowanych przez Miasto
w ostatnich siedmiu latach. A przecież wybudowany na EURO 2012
stadion oraz nowa i odnowiona przy tej okazji infrastruktura będzie przez
długie lata służyć mieszkańcom Gdańska i regionu.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni,
Jak wspomniałem, za 2015 rok osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową
w wysokości 182,2 mln zł. Również nadwyżka operacyjna (dochody
bieżące minus wydatki bieżące), osiągnęła wysoki poziom 13,37% do
dochodów ogółem. Tym samym wzrosła zdolność Miasta do obsługi
długu. Agencja Fitch Ratings, na bazie dobrych wyników operacyjnych
z ostatnich lat, podwyższyła Gdańskowi perspektywę ratingu ze stabilnej
na pozytywną.
Wysoka Rado,
Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 2.285,6 mln zł, tj.
więcej o 48,1 mln zł. Wyższe wpływy uzyskano:

z udziałów w podatkach państwowych (PIT, CIT, PCC) – 19
mln zł

z różnych opłat (opłata komunikacyjna, koncesje, opłata za
rejestrację pojazdów, opłaty z gospodarki odpadami) – 13,9 mln zł

z podatków lokalnych – 5,3 mln zł

z mienia komunalnego – 8,5 mln zł
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 431,1 mln zł, tj.
mniej o 75,7 mln.
Niższe wpływy dotyczą:



dotacji z UE – 57,7 mln zł
dochodów ze sprzedaży mienia – 17,2 mln zł

Jednakże należy podkreślić, że w 2015 roku pozyskano refundację z
funduszy UE w wysokości 316,2 mln zł z tytułu realizacji 25 projektów
inwestycyjnych. Nierozliczona kwota z roku ubiegłego zasili budżet roku
bieżącego.
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Na wydatki ogółem wyasygnowano 2.534,5 mln zł, tj. 93,1% środków
zaplanowanych, w tym na zadania bieżące mniej o 57,4 mln zł, i tak:

na drogi i komunikację zbiorową – 6 mln zł
(korzystne przetargi na przewozy osób niepełnosprawnych, w
grudniu oddano do użytkowania system TRISTAR – niskie koszty
eksploatacji)

oświata i wychowanie – 13,3 mln zł
(oszczędności w zakupie energii elektrycznej, przesunięcie terminu
zakupu sprzętu informatycznego dla 23 szkół, z uwagi na wydłużenie
procedury przygotowania specyfikacji przetargowej)

gospodarka komunalna – 9,9 mln zł
(niższe koszty utrzymania ZDiZ, ubezpieczenia majątkowe i OC
Miasta, niższe koszty funkcjonowania gospodarki odpadami)
 administracja publiczna – 8,4 mln zł
(niższe koszty utrzymania obiektów Urzędu Miejskiego oraz działań
promocyjnych miasta)
 rezerwy nierozdysponowane – 6,2 %
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy są najważniejszymi twórcami i odbiorcami wszelkich
przemian miasta. Sukcesywnie podnoszona jest atrakcyjność przestrzeni
miejskich poprzez rewitalizację, przebudowę i modernizację.
W roku 2015 wyremontowano gminne obiekty komunalne na kwotę 45,1
mln zł,
w tym:

infrastrukturę
komunalną,
drogową,
odwodnieniową
i melioracyjną oraz drogi – 25,4 mln

w oświacie i opiece społecznej – 4,8 mln

kultura i sport – 4,3 mln

gospodarka mieszkaniowa 10,4 mln zł
(wyremontowano 115 lokali mieszkalnych, przeprowadzono remont
instalacji elektrycznej w 80 lokalach, pieców w 225 i wymianę stolarki w
273 lokalach)

w ramach programu „Wspólne podwórko” zagospodarowano
22 wnętrza podwórzowe .
Ponadto, miasto przekazało 14,4 mln zł na Fundusz Remontowy
Wspólnot Mieszkaniowych, w których posiada udziały.
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Od początków dziejów podstawę rozwoju miast stanowił transport.
Do zasadniczych wyzwań transportowych w Gdańsku należy dalsza
poprawa warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz ulepszanie
systemu komunikacji zbiorowej. Nadal, sukcesywnie unowocześniamy
tabor tramwajowy i autobusowy. Niskopodłogowe i klimatyzowane
pojazdy przyciągają nowych pasażerów. W 2015 r. skorzystało z nich
174,5 mln osób, co stanowi wzrost o 3,6 mln. Wpływy z biletów
komunikacji miejskiej finansowały koszty usług przewozowych w 52%,
dopłaciliśmy więc 114,2 mln zł.
Kluczowym zasobem Gdańska jest kapitał społeczny, który stanowi o
możliwościach rozwoju oraz konkurencyjności miasta. W naszym
mieście unowocześnia się i rozbudowuje bazę edukacyjną na każdym
szczeblu nauczania. Subwencja oświatowa w 2015 roku tylko
w 57,5% finansowała wydatki bieżące, zatem udział Miasta wyniósł aż
309,2 mln zł.
Z różnych form pomocy i integracji społecznej, w tym z poradnictwa
specjalistycznego skorzystało w Gdańsku 74.862 osób, tj. o 3.016 osób
mniej, niż w roku 2014, dzięki realizacji programów wspierających
rodziny i osoby przeżywające różnorakie problemy społeczne.
Z powodzeniem realizowaliśmy również kulturalne cele Miasta. Miejskie
instytucje kultury, wraz z organizacjami pozarządowymi, zorganizowały
6.177 najróżniejszych wydarzeń, tj. koncertów, wystaw, warsztatów
i różnych działań w przestrzeni miejskiej, w których udział wzięło
1.297.969 osób! Urozmaicanie oferty kulturalnej i poprawa dostępności
kultury zaowocowały zwiększeniem liczby wydarzeń aż o 1397 i zarazem
zwiększoną liczbą uczestników o 222.261 osób.
Rozbudowano również ofertę w zakresie sportu i aktywności fizycznej,
w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną. Zorganizowano 40
wydarzeń sportowych, w których uczestniczyło 30.648 osób.
Szanowni Państwo,
Na realizację zadań majątkowych wydatkowano 612,2 mln zł. Poziom
niewykonania budżetu inwestycyjnego wyniósł 129,7 mln. Dla wszystkich
zadań odtworzono środki w bieżącym roku, zapewniając finansowanie
zgodne z aktualnym harmonogramem płatności.
W ramach projektów dofinansowywanych z funduszy UE zakończono
realizację 11 zadań, z wyjątkiem odcinka Węzeł Marynarki Polskiej –
Węzeł Ku Ujściu (Tunel pod Martwą Wisłą), w związku z brakiem
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uzgodnień z gestorami sieci w zakresie poprawy funkcjonalnej przyjętych
rozwiązań i przedłużającymi się procedurami odszkodowawczymi.
Ponadto, zrealizowano m. in.:

budynek basenu przy szkole w Kokoszkach wraz z
kompleksem boisk szkolnych i placem zabaw,

2 żłobki trzyoddziałowe przy ul. Rogalińskiej i Olsztyńskiej dla
192 dzieci

Pełnowymiarowe
boisko
przy
ul.
Meissnera
i
zmodernizowano 6 boisk przyszkolnych

Przy
udziale
organizacji
pozarządowych
–
12
ogólnodostępnych placów zabaw

W ramach zarządzania bezpieczeństwem w Mieście,
wybudowano 30 kamer wizyjnych w Brzeźnie i Parku Brzeźnieńskim, w
Nowym Porcie, Olszynce i Oruni

Zmodernizowano na terenie Gdańska 8,4 km chodników,
22,9
km
dróg
2
i 47,2 tys. m powierzchni zielonych oraz 3932 punktów świetlnych w
projekcie „Sowa”

W ramach projektów komunikacyjnych GPKM III B i C
wykonano
1517 nowych punktów świetlnych, 8,6 km nowych linii tramwajowych
oraz 2,03 km nowych dróg.
W 2015 roku spółki miejskie zainwestowały 132 mln zł. Oddano do
eksploatacji:

Gdańskie Inwestycje Społeczne – 48 mieszkań w budynku
przy ul. Madalińskiego

TBS Motława – 72 mieszkania przy ul. Kolorowej

GTBS – 36 mieszkań przy ul. Człuchowskiej

GIWK – zakończono i rozliczono Gdański Projekt WodnoŚciekowy (etap I i II) – powstało 55 km sieci wodociągowej oraz 129 km
sieci kanalizacyjnej – w efekcie obu projektów aż 8.900 osób podłączono
do nowej kanalizacji sanitarnej

ZKM – modernizacja 12 składów tramwajowych zakupionych
w Kassel i modernizacja zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu

Szanowni Państwo,
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W ostatnich latach, także w 2015 r., poniesione nakłady finansowe w
rozwój infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej wpłynęły nie tylko na
poprawę życia mieszkańców, ale również na atrakcyjność turystyczną
i inwestycyjną Gdańska.
Oceniając wykonanie budżetu nie można nie zauważyć wzrostu
potencjału finansowego Gdańska.
Dochody bieżące budżetu Miasta w 2015 roku per capita wyniosły 4.944
zł i wzrosły o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast wydatki
bieżące stanowiły 4.158 zł i wzrosły o 3,1%.
Na koniec 2015 r. dług Miasta wyniósł 994,4 mln zł. Z dwunastu dużych
miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, Gdańsk jest na dwunastej
pozycji, jako najmniej zadłużona metropolia – 36,6% długu do dochodów
ogółem. Rosnąca baza podatkowa, dzięki dobrze rozwijającej się
gospodarce lokalnej, umożliwiła ograniczenie potrzeb kredytowych
budżetu. W roku ubiegłym nie zaciągnęliśmy kredytu, natomiast
spłaciliśmy zobowiązania wobec banków w wysokości 159,4 mln zł.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biuro biegłych
rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. z Łodzi. Zdaniem badających –
rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne do oceny majątkowej
i finansowej Miasta.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska, jak również Uchwała Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie Prezydentowi absolutorium,
uzyskały pozytywną opinię RIO w Gdańsku.
Dziękuję Państwu za ocenę sprawozdania i za zaufanie w sprawie
udzielenia absolutorium za 2015 rok.
Prezentacja - Budżet Miasta Gdańska – wykonanie w roku 2015 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – przewodniczący klubu PIS
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie, ja tak
oceniałem, że połowa przemówienia, to pan prezydent stwierdził, że w
państwie polskim białe jest białe a czarne jest czarne. Pamiętam pańskie
wypowiedzi sprzed lat, kiedy bezrobocie rosło, to mówił pan, że to wina
rządu, że to nie nasza wina, a dzisiaj, kiedy bezrobocie maleje, to
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przedstawia pan to w taki sposób, jakby władze Gdańska to
powodowały. Ale rozumiem, takie są style prezesów, taki jest styl
prezydenta Pawła Adamowicza. Przypomniało mi się, jak słyszałem to
wystąpienie, o ratingu mówił pan prezydent, to przypomniało mi się
wystąpienie prezesa Lehman Brothers, który przedstawiał sprawozdanie
za rok 2007, gdzie podniesiono im rating chyba z A na A+, więc
rewelacja, zyski rosły, a potem wkrótce upadli. Tak więc tolerujemy te
ratingi po prostu, banki tego wymagają, jakoś tak trzeba z tym żyć, ale
traktujemy to z przymrużeniem oka, klient nasz pan. Zdajemy sobie
sprawę, że sukcesy władz Gdańska łączą się z sukcesem byłego rządu
PO, kiedy przejęto fundusze z OFE i udało się utrzymać płynność
finansową państwa. Dzisiaj mówimy że to zasługi władz miasta
Gdańska, ale społeczeństwo miało własną ocenę tego faktu. Natomiast
puentując powiem tak, panie prezydencie, ja to rozumiem, rozumiem
pana prezydenta, że wykorzystuje pan powierzchowność, taką
powierzchowną informację, przestawia pan nadwyżkę budżetową tak,
jakby w kasie zostało 438 mln zł, po prostu tych środków nie wydano, bo
opóźniły się inwestycje. A więc pamiętam te wszystkie konferencje
prasowe, kiedy z roku na rok mówimy o podwyżce, o nadwyżce
budżetowej i mieszkańcy to odczytują, że oto miasto ma zysk. Stąd
należy to traktować z przymrużeniem oka. Otóż nie wykonano na 438
mln zł zaplanowanych wydatków, bo według planów ta nadwyżka była
panie prezydencie 10 mln zł, pamięta pan? 10 mln zł. Jeżeli mówi pan
o Euro, o tym sukcesie Euro w Gdańsku, itd., itd., my spieraliśmy się
może o drobiazgi, bo np. taki stadion, który był tym wizerunkowym
powiedzmy efektem Euro w Gdańsku, to patrzymy na jego zyski, czy
inaczej, na jego przychody i koszty utrzymania, to jest jak 10 do 1. Nie
będziemy mówić tutaj o szczegółach, bo to w końcu chodzi o spółkę
komunalną. Kiedy mówi pan o długu, który widzimy tutaj w budżecie, to
oczywiście nie widzimy długu w spółkach komunalnych, tam, gdzie on
został przetransferowany. W związku z tym, że inwestycje maleją,
jednocześnie rzeczywiście poprawia się sytuacja jeśli chodzi o dług, on
troszeczkę maleje, bo po prostu te długi spłacamy. Oby tak dalej.
Dziękuję bardzo.
Radna MAGDALENA OLEK – w imieniu klubu PO
Panie prezydencie, panie przewodniczący i państwo radni, po raz kolejny
przychodzi nam debatować nad realizacją budżetu miasta tak sprawną,
że przydającą nam powodów do dumy. Prawdopodobnie moi koledzy
będą jeszcze później rozpatrywać poszczególne kwestie sukcesów
swoich zakresów przedmiotowych. Pan prezydent przekazał nam już
szereg liczb, ja natomiast jako członek KSiB chciałabym wskazać na
swój ulubiony, moim zdaniem nasz najcenniejszy sukces, osiągnięcie
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poziomu najniższego zadłużenia wykazywanego wśród 12 największych
miast w Polsce. Pan prezydent również o tym mówił, ale wśród tego
ogromu informacji mogło nam to uciec. Jest to dowodem zarówno
skutecznej i przewidywalnej a zatem bezpiecznej, co należy podkreślić,
polityki finansowej miasta, jak i naszej gotowości do przyjęcia kolejnych
środków unijnych i efektywnego ich wydatkowania. Oczywiście, przy
założeniu, że rząd PIS zdecyduje się nam odnośne uruchomić.
Moglibyśmy przerzucać się dalej liczbami wykazującymi sukces naszej
polityki finansowej, jednak wszyscy mamy do niej dostęp, ograniczę się
zatem do kilku wskaźników, tych, które moim zdaniem mają
najistotniejszy wpływ na życie gdańszczan a zatem wprost lub pośrednio
związanych z polityką zatrudnienia. Po pierwsze, jest to zauważalny
spadek stopy bezrobocia w Gdańsku, jest to w wymiarze 1,7 punkta
procentowego w stosunku do roku 2014, obecnie mamy to na poziomie
4%, to znaczy dwa razy lepszym niż ogólności kraju. Co istotne, przy
jednoczesnym wzroście liczby mieszkańców. Po drugie, wzrost
powierzchni biurowej Trójmiasta o 67 tysięcy metrów kwadratowych. Być
może nie wydaje się nam to najistotniejsze, aczkolwiek jest to
bezspornym bodźcem do wzrostu zatrudnienia. Jeszcze należy dodać,
że obecnie znajduje się w produkcji, powiedzmy, 112 tysięcy metrów
kwadratowych dodatkowo w Trójmieście, z czego 85% znajduje się w
Gdańsku. Dalej, odnotowaliśmy wzrost zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych o 3,1%, co wskazuje na zwiększenie samodzielności i
aktywności gospodarczej naszych mieszkańców, co również ogromnie
cieszy. Dalej, jak również pan prezydent powiedział, wciąż
odnotowujemy bardzo wysokie przeciętne wynagrodzenia miesięczne,
jest to na poziomie 4,8 tys. brutto, jesteśmy trzeci, po Warszawie i po
Katowicach. Też uważam to za bardzo duży sukces. I dalej, w dalszym
ciągu wzrasta nam wartość eksportu gdańskich przedsiębiorstw i
również jest to bezapelacyjnym sukcesem. Teraz chciałabym się zwrócić
do naszych kolegów radnych z PIS. Kochani, bardzo proszę, traktujcie
gdańszczan poważnie, bo na to zasługują. W dyskusji o realizacji
budżetu jednego z największych polskich miast nie ma miejsca na
afiliacje partyjne. Rozumiem, że trudno wam zachwalać założenia
budżetu wspieranego przez PO, a konsekwentnie jego realizacji przez
prezydenta wywodzącego się z tejże partii, proszę was jednak
o odrobinę rozsądnej powściągliwości w krytyce, gdyż wskazywanie,
uporczywe doszukiwanie się, powiedzmy, wad pozostawienia nadwyżki
budżetowej, czy to moje ulubione, pograżanie prezydentowi palcem za
to, że cieszy się z obniżenia stopy bezrobocia w Gdańsku, jest to mało
poważne. Panie prezydencie, pani skarbnik, kaliber zarzutów
formułowanych przez opozycję wydaje mi się, że jest najlepszą laurką za
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wykonywaną przez państwa pracę. Zatem dobra robota, gratuluję
serdecznie.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, ja teraz szanowni państwo przedstawię, jak komisje opiniowały
to sprawozdanie: KSiB opinia pozytywna, KPGiM pozytywna, KZP
pozytywna, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KK, KS, KZR, KTiP opinie pozytywne.
Otwieram teraz dyskusję, pytania do prezydenta.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
W pierwszym zdaniu wyjdę naprzeciw oczekiwaniu mojej przedmówczyni
i powiem tak, niewątpliwie to nie jest najgorsze wykonanie budżetu, które
przedstawia wysokiej radzie prezydent Adamowicz. Zdarzały się gorsze,
to prawda. Ale podsumowując to sprawozdanie, chciałbym odnieść się
do pierwszego slajdu, bo on bardzo wiele mówi. Nadwyżka rok do roku
budżetowa wynosi ok. 180 mln zł i przyrost raz do roku tej nadwyżki to
jest około 70 mln zł. Natomiast nadwyżka operacyjna wynosi 367, dobrze
pamiętam? 360 mln, przyrost rok do roku tylko 20. I to jest w zasadzie
najlepszy komentarz do tego budżetu, po prostu te nadwyżki, zwłaszcza
nadwyżka budżetowa wprost wzięła się z niewykonanych inwestycji.
Ale jak powiedziałem też w pierwszym zdaniu, to nie jest najgorszy
budżet Pawła Adamowicza. I teraz pan prezydent ma zwyczaj zawsze
odnoszenia się nie tylko ad rem, ale tutaj jakichś takich dziwnych
zaczepek politycznych, więc drodzy gdańszczanie, chcę powiedzieć, że
pan prezydent nie jest takim ignorantem, jakim dzisiaj się wykazał. Otóż
proszę państwa i panie prezydencie, flaga Unii Europejskiej i hymn Unii
Europejskiej był zapisany w Traktacie Konstytucyjnym, który
Europejczycy odrzucili, więc coś takiego, o czym pan dzisiaj mówił, nie
istnieje, dziękuję.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Słuchając tego sprawozdania mam wrażenie, że tu jest mowa o jakiejś
wirtualnej rzeczywistości, bo w żaden sposób to, co tutaj słyszę, ta
propaganda sukcesu, nie przekłada się na to, co my gdańszczanie
widzimy każdego dnia, poruszając się po naszym mieście. To z ust
radnych PO, nie wiedziałam, że jest takie określenie, jak dziury wstydu,
to z ust radnych PO kiedyś na komisji usłyszałam, że te ogromne jakieś
tam wykroty, wielkie dziury w centrum miasta, w pobliżu centrum to są
tzw. dziury wstydu i one są już od wielu lat i nic się z tym nie zmienia. Te
blisko 2 tys. rodzin oczekujących na mieszkania, tylko sto kilka, 125?
Czy jakaś taka liczba tutaj padła, to są mieszkania wyremontowane, to
nie jest powód do dumy, raczej do wstydu, dlatego, że te pieniądze nie
zostały właściwie ulokowane, a ciągle tu właściwie słyszymy o
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pieniądzach, które są wydawane na jakieś wirtualne programy. Widzimy
miasto, szczycił się pan wielokrotnie, że jesteśmy w czołówce rankingu
miast europejskich, ale ja nie znam takiego miasta, gdzie by się takie
smrody wydzielały, jak w Gdańsku z Szadółek, w żadnym mieście
europejskim nie ma takich smrodów, nie ma takich chaszczy, nie ma tak
powykrzywianych chodników, zdewastowanych ulic czyli generalnie dla
nas, dla mieszkańców Gdańska ten sukces jest tylko wirtualnym
sukcesem i na rzeczywistość się w żaden sposób nie przekłada.
Dziękuję.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Bardzo dziękuję za te głosy, mamy dużo punktów, a więc ja też będę
krótko, ja może tylko do pani Ani, do pani radnej Kołakowskiej. Gdańsk
nie jest wirtualny, to posiedzenie nie jest wirtualne, tunel pod Martwą
Wisłą im. Tadeusza Gocłowskiego nie jest wirtualny. Myślę, że pani już
nim jechała. Te żłobki nie są wirtualne, to wszystko jest naprawdę
prawdziwe. Niech pani pokocha Gdańsk, niech pani się nie wstydzi
sukcesów Gdańska, niech pani będzie dumna, pani, pani córka, syn,
mąż i niech pani nie mówi, że czegoś nie ma. W Gdańsku mamy
świadomość, jeszcze wiele rzeczy musimy zrobić, poprawić, itd. To jest
oczywiste. Natomiast to, co nam się udaje wspólnie zrobić, cieszmy się z
tego, radujmy się z tego, bo to jest nasz wspólny sukces. Panie
przewodniczący Koralewski, pan bardzo lubi chętnie chodzić na stadion,
ja pana widzę na każdym meczu Lechii Gdańsk. Strzelczyk też. Ale nie,
pan radny Koralewski mówił o stadionie. Niech pan mi powie, bo pan raz
w roku wraca do tego stadionu. Niech pan mi wskaże, aha, nie ma go.
Ale powiem, w internecie odtworzy. Więc proszę mi wskazać, stadion
piłkarski w krajach Unii Europejskiej, który się sam finansuje, tzn. który
przynosi zyski. Stadion, podobnie jak filharmonia, podobnie jak szkoła,
jak dworzec kolejowy, on nigdy nie przyniesie zysków w sensie, że się
spłaci. To jest część infrastruktury po prostu społecznej. Myślę, że
wszyscy dumni byliśmy, że mógł się odbyć mecz np. Polska-Holandia i
wiele, teraz będzie wiele wydarzeń też kulturalnych na naszym stadionie.
Natomiast generalna uwaga do wystąpienia pana przewodniczącego
klubu PIS. Ja tak czuję, taką wyraźną bezradność z tego, że Gdańsk
idzie w dobrą stronę. Wyczuwam, że trochę to gryzie, że w Gdańsku
sprawy idą dobrze, że się rozwija, że gdańszczanie to zauważają. I to
jest fakt, to każdy może sprawdzić. Tutaj nie mamy telewizji narodowej,
ja nie mam radia narodowego, więc nie mogę zaczynać wiadomości od
samych pozytywnych informacji. W związku z tym gdańszczanie to
weryfikują tu
i teraz zawsze. Bardzo dziękuję, bardzo proszę
o przegłosowanie absolutorium.
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Radna EMILIA LODZIŃSKA
Chciałam nie zabierać głosu natomiast tutaj radna Kołakowska
troszeczkę wywołała mnie do głosu. Ja mam wrażenie, że radni PIS
trochę zazdroszczą panu prezydentowi, PO tego, że tyloma sukcesami
możemy się pochwalić. Bo faktycznie, min. budowa żłobków,
modernizacje przedszkola, modernizacje szkoły, to wszystko się dzieje,
tego można by było wymieniać naprawdę bardzo, bardzo wiele, bardzo
dużo. I pytanie do radnej Kołakowskiej, czym ona może się pochwalić?
Jakie są jej sukcesy? Miała prawie 2 lata na to, żeby się czymś
poszczycić, a póki co, jak dla mnie, jest znana tylko z tego, że bierze
udział w jakichś walkach, zadymach i to jest jej sukces. Ja panu
prezydentowi gratuluję wykonania budżetu i oczywiście będę głosowała
za. Dziękuję.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA
To ja może tak tylko króciutko, nie wypada się chwalić swoimi
sukcesami, ale ponieważ pani tak lubi mnie atakować. Pomijam to, że
wielu rodzinom chodziłam i wyprosiłam mieszkania, to jest jedno i że tak
powiem, to nie jest problem, ale może tak, żeby było pani bardziej
przykro, wczoraj otrzymałam medal Pro Patria, którego nie dostaje się za
wypowiedzi na sesji rady miasta, tylko za konkretne działania. Dziękuję,
to wszystko.
Radny PIOTR CZAUDERNA – Wiceprzewodniczący RMG
Ja bym bardzo prosił, żeby nie używać tutaj argumentów ad personam.
To naprawdę nie była merytoryczna wypowiedź. Nie zniżajmy się do
tego poziomu wszyscy, bardzo proszę, i nie atakujmy się w ten sposób.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Szanowni państwo radni, szanowny panie prezydencie, ja bym chciał
tylko, bo wszyscy zawsze o stadionie. Akurat ostatnio na Komisji Sportu
przejrzeliśmy sobie ile nowych obiektów powstało od 2011 roku właśnie
do dnia dzisiejszego. Jeżeli państwo radni pozwolą, to króciutko: 81
nowo oddanych boisk od 2011 – orliki, juniory, boiska wielofunkcyjne. To
jest właśnie element tego, że nie tylko Euro 2012 to jest jeden stadion.
To jest cała nowa kultura fizyczna, to jest nowa kultura piłkarska, to są
dziesiątki nowych klubów piłkarskich, dziesiątki nowych obiektów
sportowych. My tych obiektów sportowych mamy jeszcze kilka do
zrobienia, walczymy o taki jeden wielofunkcyjny w Oliwie, walczymy o
każde boisko przyszkolne. Ale my tych boisk wielofunkcyjnych budujemy
6 do 9 rocznie. Niedawno oddaliśmy kolejny zespół na Meissnera. Za to
bardzo prezydentowi Adamowiczowi i całemu też urzędowi miasta
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dziękuję, że nie tylko wielkie stadiony, też te małe obiekty w dzielnicach,
przy naszych ulicach, szkołach, parkach. Dziękuję.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, koleżanki,
koledzy radni, chciałbym również zwrócić uwagę na to, że w ostatnich
latach, w ostatnim czasie, miesiącach, jak grzyby po deszczu są
modernizowane obiekty sortowe w naszym mieście i moja taka
działalność społeczna pozwala mi ocenić ta sytuację, zaobserwować, że
dosłownie tysiące młodych gdańszczan, nie tylko gdańszczan, bo znam
zespoły i grupy niezrzeszone, które przyjeżdżają również spoza
Gdańska, żeby pograć na naszych, gdańskich boiskach. Nie tylko w piłkę
nożną, ale uprawiać również inne dyscypliny i warto chociażby zwrócić
uwagę na nową inicjatywę, stadion lekkoatletyczny przy ulicy
Grunwaldzkiej, że nie tylko Gdańsk piłką stoi, owszem, nasz bursztynek,
stadion, którym możemy się pochwalić na całym świecie, ja się cieszę,
że kolegów Grzegorza, Piotra, kolega Jacka, Łukasza i innych, spotykam
na każdym meczu Lechii Gdańsk i jestem święcie przekonany, że czują
się na tym stadionie jak u siebie w domu, bo tak mówię, gdyż mam tą
okazję z wami uczestniczyć w tym święcie i się cieszę również, że wasza
działalność, do moich kolegów, jest taka, że również wspieracie sport
młodzieżowy i wydaje mi się, że dzisiaj troszeczkę się z nami
przekomarzacie i jesteście również za tym programem. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Ja tylko dodam, że Andrzej Kowalczys bardzo mocno pracuje
na rzecz młodych ludzi, szkółek piłkarskich, jest bardzo aktywny, bo też
docierają takie informacje. Gratulujemy, bo młodzi ludzie mają
przynajmniej czas zajęty i nie pożytkują go w sposób inny, często
niezgodny z prawem. Dziękuję. Wyczerpaliśmy, jak widzę, listę mówców.

PUNKT 6
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 699);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 699 oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny WOJCIECH STYBOR
Odczytał uchwałę nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca
2016r.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przystępujemy teraz do głosowania. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
0
11

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

Uchwałę Nr XXVI/671/16
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

PUNKT 7
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Gdańska za rok 2015 (druk 706);
Radny WOJCIECH STYBOR
Odczytał uchwałę Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2016r.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo przepraszam. Proszę zdjąć obraźliwe hasła, bardzo proszę.
Bardzo proszę zdjąć te hasła. Ja rozumiem, że można różne hasła,
bardzo proszę to zdjąć. Jeśli nie, zawołam strażników, żeby państwu
pomogli to zdjąć. Gratulujemy państwu w ogóle takiego pomysłu i
wystawcie swoje twarze, żebyście mogli zdjęcia i być na zdjęciach, pod
takim również, jak mieliście w ogóle odwagę cywilną to robić i twarze
pokazywać. Gratulujemy. Bardzo proszę o zdjęcie, w tej chwili przerwę
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zarządzam i proszę strażników o pomoc tym państwu, żeby to zdjąć.
Proszę o zdjęcie. Ja w ogóle proszę najlepiej ze wstydu o opuszczenie
tego budynku. To proponuję państwu, bo są granice pewnych haseł, są
granice pewnych, „śmierdzącymi islamistami” czy innymi, jak można, jak
się państwo tego nie wstydzą? Pan w ogóle nie powinien głosu zabierać,
panie. Przerwę robimy i bardzo proszę, panie dyrektorze o zrobienie
porządku tam. Ja jestem przekonany, że tego typu działania to są
rasistowskie działania i państwo powinni również odpowiedzieć za to
przed sądem.
Przerwa

Po przerwie
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bardzo proszę wszystkich o powrót na salę. A państwa jednak o chwilę
zastanowienia się, bo zdaje się, zabrakło rozumu. Bardzo proszę o
zajęcie miejsc, proszę państwa, wznawiamy obrady sesji, przepraszamy,
ale
musieliśmy
zareagować.
Poproszę
teraz
pana
wiceprzewodniczącego KR pana Wojciecha Stybora o przedstawienie i
przepraszam jeszcze panie przewodniczący, czy zgłaszający się pan
radny Nieroda coś? Sekundę, tylko spytam się, zanim zaczniemy.
Radny ADAM NIERODA
Ale to dopiero w dyskusji chciałem, panie przewodniczący.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Za chwilę udzielimy głosu, natomiast teraz głos oddaję panu Styborowi.
Radny WOJCIECH STYBOR
Dokończył referowanie uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia
1 czerwca 2016r.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Proszę teraz o wystąpienia
klubów. Bardzo proszę.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie, szanowni
goście, mieszkańcy Gdańska, także internauci. Klub radnych PO
pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu
i inne sprawozdania za rok 2015 i chyba nie będzie to zaskoczeniem dla
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nikogo na tej sali, że będziemy głosowali pozytywnie, będziemy
głosowali za udzieleniem absolutorium panu prezydentowi Pawłowi
Adamowiczowi. Ale pozwólcie, drodzy państwo, że przedstawię kilka
argumentów, kilka faktów. Pan prezydent powiedział dzisiaj bardzo dużo
właściwie o wszelkich obszarach głosowania naszego miasta, ja zajmę
się tylko kilkoma. Dane, w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gdańska
wydaliśmy ogółem, w 2015 roku 5 582 zł. Czyli każdy mieszkaniec
Gdańska mógł niemal tyle dostać do ręki, ale nie dostał do ręki, bo dostał
to w inwestycjach, w oświacie, w dopłatach do transportu zbiorowego
i innych. Pomyślcie, jak to jest skala pieniędzy. ¼ z tego stanowiły
wydatki majątkowe. Zarejestrowaliśmy w Gdańsku ponad 6,5 tys.
nowych podmiotów gospodarczych. Stopa bezrobocia na dzień 31
grudnia 2015 wynosiła u nas 4% i jest dużo poniżej średniej krajowej. O
wysokim przeciętnym wynagrodzeniu wspominała już pani radna Olek,
ale myślę, że warto powiedzieć o tym, że zajmujemy trzecie miejsce w
Polsce, po Warszawie i Katowicach. Ma to oczywiście swoje negatywne
konsekwencje, jest to zmartwienie także dla pracodawców. Natomiast na
pewno mieszkańcy Gdańska się cieszą, że są wysoko w tej tabeli.
Gdańsk zajmuje pierwsze miejsce wśród największych 12 miast o
najniższym udziale długu dochodów ogółem w 2015 roku, który wyniósł
36,6%. Świadczy to o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do
pozyskiwania funduszy na kolejne inwestycje, także na inwestycje ze
środków unijnych, których uruchomienia wyglądamy jak kania dżdżu i
wierzymy, że rząd Beaty Szydło czym prędzej się tym zajmie i nie będzie
majstrował przy tym, kto ma rozdzielać, czy marszałek czy wojewoda.
Gdańsk stoi przed kolejną szansą dalszego rozwoju miasta przy udziale
środków pochodzących właśnie z Unii Europejskiej, do tego mamy tą
bezpieczną poduszkę finansową i możliwość przyswajania funduszy,
mając środki na wkład własny. O agencji ratingowej Fitch i podwyższeniu
perspektywy ze stabilnej na pozytywną już mówiliśmy, nasza ocena to A
-. Szanowni państwo, drodzy gdańszczanie, liczby, dane, o których dziś
rozmawiamy to bardzo konkretne zadania, które ułatwiają życie nam
mieszkańcom Gdańska, przybliżają Gdańsk do miasta pierwszoligowego
w Europie i cofają zapóźnienia wynikające z kilkudziesięciu lat
minionego, słusznie już, okresu komunizmu. Te konkretne projekty, z
których wszyscy mieszkańcy mogą korzystać, realizacja zadania,
poprawiające bezpieczeństwo, jakość życia, poziom edukacji itd., itd. Ale
także inwestycje, które przyciągają nowych mieszkańców do naszego
miasta, bo jako jedno z niewielu miast, dużych miast, zarejestrowaliśmy
dodatnie saldo, jeśli chodzi o mieszkańców, ale także turystów, co
widzimy na co dzień na naszych ulicach. Pozwólcie proszę, że wymienię
jedynie kilka konkretnych zadań, ukończonych w 2015 roku po to by te
liczby zobrazować konkretnymi obrazami. Nowa linia tramwajowa z
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Siedlec na Morenę, myślę, że wszyscy z niej korzystamy, widać, jak
bardzo była potrzebna i obłożona. Współpraca miast przy budowie
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która została otwarta we wrześniu 2015
roku, wybudowaliśmy towarzyszącą jej infrastrukturę. Gdańsk, także
dzięki inwestycjom w najnowszy tabor, najnowsze autobusy i tramwaje
jest dziś jednym z najmniej zakorkowanych dużych miast. Służą temu
również nowe inwestycje drogowe. Kolejna inwestycja to basen przy
szkole w Kokoszkach przy ulicy Azaliowej. Niedługo oddamy, w tym
roku, basen w Osowej. Dobudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 10 boisk
przyszkolnych. W obiekty oświatowe zainwestowaliśmy, pokazywał pan
prezydent, mamy rekordową kwotę, ponad 300 mln zł w 2015 roku.
Oddaliśmy 13 placów zabaw, stworzyliśmy tereny rekreacyjne w różnych
częściach Gdańska, przy zbiornikach retencyjnych, także w Parku
Reagana. Rozbudowujemy i unowocześniamy istniejące już obiekty,
mówimy tu o Centrum Hewelianum czy o Ogrodzie Zoologicznym,
o Teatrze Miniatura, ale także o oddziałach biblioteki – Miejskiej
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, czy wreszcie o Parku Oliwskim.
Powstały żłobki, dwa żłobki przy Królewskim Wzgórzu i na ulicy
Wilanowskiej.
Rozbudowaliśmy
dwa
przedszkola,
ale
także
pozyskaliśmy ponad tysiąc miejsc, wykupując je u prywatnych
operatorów przedszkoli. W tym roku kolejne przedszkola otworzymy, jak
wiecie, mamy poważny problem społeczny z jednym z przedszkoli na
Jasieniu, z budową i z protestem mieszkańców, którzy nie chcą zgodzić
się na to, by pod ich domem, właściwie mieszkańca jednego, by pod
jego domem istniało przedszkole. Powiem tak o tym, często słyszymy, że
Gdańsk skupia się tylko i wyłącznie na dużych projektach. Od 2014 roku
konsekwentnie realizujemy program budowy i naprawy chodników.
W 2015 roku było to 17 mln zł i ponad 70 różnych odcinków chodników
we wszystkich dzielnicach miasta. Rozbudowujemy także infrastrukturę
plażową; w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyliśmy 11 mln zł
na różne zadania, mniejsze, większe, siłownie pod chmurką, parki,
zieleńce, ale także, z czego bardzo się cieszę, bo pojawiają się także
projekty miękkie, projekty społeczne. Mam nadzieję, że te różne
inwestycje, obiekty, stanęły państwu przed oczyma i dzisiaj podejmując
decyzję o absolutorium lub nie weźmiecie także to pod uwagę.
Kamyczek do ogródka naszych kolegów radnych z PIS. Jednym z zadań
rady miasta, rady gminy jest powoływanie komisji mających kontrolować
pracę siedzącego tutaj prezydenta i kilku urzędników. Służą temu
komisje, min. Komisja Rewizyjna, ale także Komisja Strategii i Budżetu,
która pilnie przygląda się temu, jak budżet jest realizowany i
rozmawiamy o tym przynajmniej raz w miesiącu. Dzisiaj mamy także
historyczny dzień, mija właśnie rok od kiedy jeden z państwa
przedstawicieli w komisji – pan Jerzy Milewski nie pojawił się na żadnym,
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na żadnym, podkreślam
posiedzeniu KSIB. Gdzie jest dzisiaj?
Najważniejsza sesja rady miasta, wasz przedstawiciel w KSiB. Szanowni
państwo, mając powyższe, konkretne argumenty, konkretne przykłady
na uwadze i w trosce o dalszy, stabilny i konsekwentny rozwój naszego
miasta, klub radnych PO z pełnym przekonaniem zagłosuje za
udzieleniem absolutorium prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi za rok
2015. Dziękuję za uwagę.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie prezydencie, padało już tutaj
wiele argumentów, myślę, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi wymaga może jeszcze kilka
dodatków. Uważamy, że argument tutaj przytaczany bardzo często, o
wydatkach per capita w Gdańsku nie jest trafiony, bo akurat Gdańsk miał
to szczęście, że dostał olbrzymie dofinansowanie na budowę wielkiej
inwestycji, prawda, czy wielkich inwestycji, takich, jak np. kosztowny
tunel i ten wskaźnik jest w ten sposób podniesiony. A z tunelu korzystają
nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale również mieszkańcy całego kraju,
stąd dobrze, że został dofinansowany, dobrze, że się wydarzył, dobrze,
że jest. Ale używa się takiego argumentu, jak wytrycha. Mieliśmy ten rok
2015 jako rok dyskusji o nowej Myśliwskiej i nowej Bulońskiej, ten temat
często jest pomijany, mówi się, przykrywa się tą dyskusję argumentami o
nowej linii tramwajowej itd. A my przecież pamiętamy, jak planowano
kiedyś, gdzie ma przebiegać nowa Myśliwska, dzisiaj ten przebieg jest
zupełnie zmieniony, stąd te kontrowersje, bo ta inwestycja będzie pewnie
10 razy droższa niż gdyby była kiedyś. Tereny zarezerwowane pod tą
inwestycję zostały sprzedane deweloperom i dzisiaj ta trasa musi
przebiegać zupełnie inaczej, drogi, estakady itd. Więc myślę, że ten rok
w dyskusjach na temat nowych ulic w Gdańsku to był kosztowny rok,
ponieważ niewiele w tej sprawie postanowiono. Nadwyżka budżetowa, to
można dodać, że polegała, czy bierze się stąd, że pan prezydent,
mówiąc kolokwialnie, kosił wszelkie możliwe wydatki, czy to ZDiZ
zaoszczędzono, jak mówi pan prezydent, czy Zarząd Nieruchomości
Komunalnych, to są niewyremontowane miejsca, tak. Panie prezydencie,
ulice w Gdańsku, przez te lata, kiedy pan rządzi, bardzo poważnie się
zdegradowały, mimo nowych inwestycji. To, co jeszcze wyglądało
dobrze 10 lat temu, dzisiaj z ledwością tolerujemy. Więc naprawdę nie
nadążamy z remontami dróg a tymczasem zostają środki
niewykorzystane. Myślę, że klub PO jest tutaj dla pana prezydenta zbyt
pobłażliwy. Druga rzecz, to przytoczyliśmy kwotę, która uzbierała się już
w ubiegłym roku za opłaty śmieciowe, pan prezydent zagregował już
około 42 milionów z tych środków, a tymczasem, mając tę świadomość,
że miasto Gdańsk jest właścicielem wszystkich śmieci w Gdańsku,
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z bólem przyglądamy się tym wszystkim śmieciom, które leżą
gdziekolwiek na poboczu, musimy interweniować, musimy zgłaszać to
itd., wymaga to panie prezydencie, ta zmiana własności śmieci, wymaga
radykalnych działań, to się w 2015 roku nie wydarzyło, bo górka
pieniędzy leży w budżecie, a śmieci leżą przy ulicach czy na placach.
Musimy też powiedzieć o finansach, Gdańsk ma doskonały wehikuł
finansowy, gdzie może te długi miasta Gdańska transferować i stąd tak
w argumentacji podnoszonej nieduże zadłużenie miasta, jednak w
całości musimy na to patrzeć, bo spółki komunalne to są też spółki, które
muszą ten dług obsługiwać i za to płacą po prostu mieszkańcy.
Reasumując, nie wiem, jak długo będzie trwała ta dyskusja, ale mogę już
zapewnić pana prezydenta w tej chwili, że na pewno klub PIS będzie
głosował przeciwko udzieleniu absolutorium panu prezydentowi Pawłowi
Adamowiczowi, ponieważ stoimy na stanowisku, że nie tylko
mechaniczne głosowanie obowiązuje w tym momencie, również musimy
podejmować ocenę tzw. polityczną, chociaż jest to polityka
samorządowa, panie prezydencie, wysoka rado. Dziękuję bardzo.
Radny ADAM NIERODA
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, chciałbym w skrócie
powiedzieć o niektórych elementach wykonania budżetu za 2015 rok, w
obszarach związanych z zakresem działania KZR. Jak wspomniała pani
przewodnicząca Dulkiewicz, doskonale pamiętamy, została uruchomiona
linia tramwajowa na Piecki - Migowo, co spowodowało zwiększenie
liczby wozokilometrów trakcji tramwajowej o 480 tys., przy zmniejszeniu
autobusowych o 160 tys. Też w związku z ta inwestycją na Siedlcach
uruchomiono węzeł przesiadkowy. Po remoncie torowisk została
ponownie otwarta linia tramwajowa na Przeróbkę, co poprawiło jakość
podróży na wyspę Stogi, myślę, że doskonale pamiętamy, jak tam się
jeszcze podróżowało kilka lat temu. Jak już wspominał pan prezydent,
komunikacja miejska przewiozła w zeszłym roku 174 mln pasażerów, ale
warto też to porównać w dłuższej perspektywie, w porównaniu z rokiem
2009 jest to wzrost o 27 mln pasażerów, czyli o 18%. Intensywnie
przeprowadzano też remonty elewacji, min. ozdobiono 42 elewacje
budynków wspólnot, przeznaczono także prawie 220 tys. zł na remont
budynków wspólnot mieszkaniowych wpisanych do rejestru zabytków.
Kolejny raz odbył się też konkurs na najładniejszą elewację, ten konkurs
cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem, wzięło wtedy udział 25
wspólnot. Warto też wspomnieć o mobilności aktywnej, w zeszłym roku,
w konkursie rowerowy maj wzięło udział 48 szkół podstawowych, 11 tys.
dzieci, jest to 60% uczniów szkół podstawowych. I wreszcie na koniec
sprawa, która jest priorytetowa dla naszej komisji, w bieżącej kadencji, w
zeszłym roku rozpoczęto prace ratujące Bramę Nizinną, mln złotych
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został przeznaczony na najpilniejsze prace konserwacyjne, min.
zakonserwowane oryginalne drewniane wrota, przeprowadzono
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. W tym roku, jak wiemy,
przeznaczono kolejne 4 mln zł na remont Bramy Nizinnej, a niedługo
możemy się spodziewać załatwienia podstawowego problemu, który
zagraża Bramie Nizinnej, czyli zostanie uruchomiony alternatywny
przejazd przez dawny most kolejowy. Tyle pokrótce, mógłbym mówić
więcej, ale by nie starczyło czasu. Dziękuję.
Radny PIOTR DZIK
Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz, szanowni radni, panie
prezydencie, panie przewodniczący, drodzy kolegi i koleżanki, ja tak się
przysłuchuję tej dyskusji i mi takie przysłowie stare się przypomniało –
jeszcze się takie nie narodził, co by wszystkim dogodził. Kiedy pracuję
w mieście, z racji tego, że jestem przedsiębiorcą branży
gastronomicznej, proszę państwa, po roku 2012, nie mówię, że same
superlatywy słyszę od kolegów, od koleżanek, turystów, od
przyjezdnych, naprawdę ludzie przyjeżdżają do Gdańska, Gdańska nie
poznają. Chwalą, koleżanki i koledzy siedzący przede mną, naprawdę
macie się czym chwalić, chwalić się naprawdę jest czym. Gubią się, nie
mogą trafić, tak nowoczesne drogi dojazdowe i takie rozjazdy, po prostu
trzeba to powiedzieć. Rewitalizacja dzielnic – Zakopiańska, usłyszałem,
bardzo się cieszę, panie prezydencie, która będzie robiona. Dolne
Miasto, jak wyglądało, było to nasz najgorszy dział, jaki, dzielnica miasta,
która nas bardzo niepokoiła, nowopowstałe hotele, przypływy turystów,
jakie ilości turystów się przewijają przez nasze miasto, jest to nie do
poznania przez te kilka lat. Remonty i dofinansowanie podwórek, w tej
chwili mamy około 20 podwórek dofinansowanych, dziękujemy bardzo,
jestem w jednej ze wspólnot i naprawdę bardzo dziękujemy za tą pomoc.
Słyszałem tutaj o śmieciach przy ulicy, że leżą, kolego Kazimierzu,
śmieci przy ulicach leżą albo i będą leżały, mam przykład, oby tak nie
było dalej, to tylko kultura osobista, mieszkańców też, bo sam byłem
świadkiem, w wielu dzielnicach, że śmieci są wywalane w nocy z
samochodów i uciekają samochody. Z mieszkańcami przy ulicy
Skarpowej nie raz pilnowaliśmy, żeby złapać. Niestety, takich rzeczy,
argumentów, nie możemy poddawać tutaj pod dyskusję. Mówimy o
mieszkaniach, wyremontowanych, pani Aniu, które były zdewastowane,
115. Nie podajemy liczby uzyskanych od deweloperów i zamiany za
grunty czy inne rzeczy. Zamontowano 2 731 czujników tlenu węgla dla
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Przestawiono 225 pieców.
Wymieniono 273 sztuki stolarki, okiennej i drzwiowej. Elewacje
budynków – ile pieniędzy jest przekazywanych również na elewacje
budynków, które są w zabytkach. Powiem jeszcze inaczej, modernizacja
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oświetlenia, to jest też bezpieczeństwo mieszkańców. Zakończenie
systemu Tristar, budowa, przebudowa, remont dróg o długości 38 km,
budowa rewaloryzacji oruńskiej, doposażenie terenów zielonych.
Ja uważam, że z podniesioną głową powinniśmy się wszyscy cieszyć,
jak miasto pięknieje, jakie jest coraz ładniejsze, a jak się chce uderzyć,
kij się zawsze znajdzie. Cieszmy się wszyscy z tego, co mamy i starajmy
się razem, wspólnie zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję.
Radna – ŻANETA GERYK
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie,
dzisiaj o edukacji praktycznie mówią wszyscy, więc ja postaram się
powiedzieć o tych najważniejszych punktach, ponieważ zarówno pan
prezydent jak i pani przewodnicząca Dulkiewicz o tej edukacji mówili
dobrze, mówili na bogato, jeżeli chodzi o pieniądze, ja pozwolę sobie
tutaj w skali naszego miasta powiedzieć tutaj o kilku projektach, które
udało nam się zrealizować w 2015 roku i o tych, które zaczęły swoją
pracę, będą kontynuowane w 2016 roku i kolejnych. Więc po kolei,
drodzy państwo, więc warto tutaj powiedzieć na pewno o pracach, które
są przygotowawcze i które już zaczęły swoje działanie do projektu
Edukacja Ogólna, był to wniosek do RPO na około 50 mln zł, tutaj wkład
gminy miasta Gdańsk był na poziomie 6 mln, na dzień dzisiejszy mamy
już promesę, więc projekt jest realizowany i mamy nadzieję na to, że
zostanie ukończony. Celem projektu przede wszystkim jest podniesienie
jakości kształcenia, tutaj naszego szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, jak również poszerzenie jakości
kształcenia z udziałem partnerów społecznych, tak, żeby on był szerszy
i bardziej widzialny. Kolejnym ważnym zadaniem miasta Gdańska w
zakresie edukacji na pewno jest opracowana koncepcja rozwoju
szkolnictwa zawodowego. Jak wiemy, bardzo dużo się o tym mówi, nie
tylko w samorządach, ale również na poziomie centralnym, budżetu i
tutaj są prowadzone negocjacje z urzędem marszałkowskim, w celu
właśnie pozyskania, proszę państwa, 55 mln na rozwój szkół
zawodowych, tylko w mieście Gdańsku. Uważam, że są to fajne, duże
pieniądze, tutaj wkład miasta Gdańska jest również na poziomie około 6
mln, cała reszta będzie dofinansowana, promesa już jest uzyskana, nie
ma jeszcze, jest, jest, więc tutaj uważam, że też warto, żeby tym
projektem się szerzej zainteresować. Ważna jest również realizacja
projektu Kreatywna Pedagogika, jeżeli chodzi o nasze miasto, jako
nowej, innowacyjnej metody dokształcania nauczycieli w oparciu o
sieciowanie i tutaj coraz więcej, kilkuset nauczycieli już do tego
programu podeszło i fajnie, bo te wszystkie działania, które
wypracowane
są
w
Kreatywnej
Pedagogice,
mają
swoje
odzwierciedlenie później w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Prowadzenie
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procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka, bardzo ważny
projekt. Program dotyczący zmian statusu prawnego niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
i formy niepublicznej na formę publiczną. Co warto jeszcze powiedzieć,
na pewno rozpoczęcie prac projektowych nad budową, może już dzisiaj
była mowa, ale warto powtórzyć, 10 nowych przedszkoli, w ramach
programu budowy nowych przedszkoli oraz dwóch placówek szkolnych.
Jest to budżet blisko 4 mln zł. Również wzrost budżetu na zadania z
zakresu edukacji i wychowania w roku 2015, w stosunku do roku 2014
i Gdańsk jest tym jednym z miast, które najwięcej dokłada z lokalnego
budżetu do utrzymania sieci szkolno-przedszkolnej, poza faktem, że
realizuje jeszcze nowe inwestycje w tym zakresie. Rozpoczęto również
proces modernizacji wyposażenia komputerowego szkół, to jest bardzo
ważne, zaplanowany jest on na lata 2015-2015, jest to budżet wysokości
około 2 mln rocznie, na modernizację pracowni komputerowych. Proszę
państwa, ja mogłabym tak wymieniać jeszcze przez kolejne kilkanaście
minut, ale czasu nie mamy. Na koniec tylko kilka danych liczbowych,
które na pewno zainteresują wszystkich państwa, a mianowicie chodzi o
wzrost blisko 6 mln zł do dotacji przedszkoli gdańskich, wzrost o około
10,5 mln na pomnożenie, na prowadzenie naszych szkół, tak, jest to
kwota 10,5 mln. Wzrost dotacji dla szkół niepublicznych o około 11 mln,
mamy wzrost o około 2,5 mln wydatków na stołówki i świetlice, jest to
bardzo ważne. Jeżeli chodzi teraz choćby o zmianę systemu kształcenia
na ośmioletni, będzie to szkoła podstawowa, na pewno świetlice będą
również bardziej oblegane. I wzrost środków na rozwój kadry
nauczycielskiej o około 20%. Także wydaje mi się, szanowni państwo, że
tak w skrócie można powiedzieć, że dzieje się dużo, działo się i będzie
się działo. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to dziękuję.
Radny MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, wysoka rado, dzisiaj troszeczkę inaczej.
Ja chciałem zauważyć, że w końcu czerwca IKM zaprezentował raport
z badania Kultura w Gdańsku – diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej
mapie Polski. Na pewno kultura w Gdańsku zaspakaja wszelkie potrzeby
emocjonalne, intelektualne mieszkańców i turystów, przyjezdnych. Są
imprezy o zasięgu europejskim niemal, natomiast warto zobaczyć, jak
postrzegają nas inni, ja tylko kilka takich konkluzji chciałem odczytać, że
miasto Gdańsk jest ciekawe pod względem oferty kulturalnej, ale jeszcze
nie lider, plasujemy się tuż za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, co
daje nam bardzo dobra pozycję, widać, że wywalczoną dzięki
aspirowaniu do miana Europejskiej Stolicy Kultury. Warszawa to stolica,
Kraków to również stolica i kulturalne, wielowiekowe centrum kulturalne
Polski. A Wrocław, aktualna Europejska Stolica Kultury. I w opinii
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badanych zostaliśmy uznani za miasto kulturalne w trzech kontekstach
działań – działań wspierających, bo prowadzimy spójne działania w
kierunku rozwoju, władze wspierają działania oddolne, w dzielnicach,
następuje rozwój infrastruktury, bibliotek szczególnie, zwracają uwagę.
Przeznacza się środki na rozwój kultury, może trochę trzeba więcej
uwagi poświęcić promocji, w zakresie oferty, ponieważ jest szeroka i
dostępna. Przyznaje się nagrodę literacką, posiada się rozbudowaną
infrastrukturę, posiada sieci instytucji, posiada duży budżet, posiada
kapitał ludzki i społeczny, jest ośrodkiem akademickim oraz pod
względem cech, ponieważ oferty są dostępne i otwarte. Badani
postrzegają nasze miasto jako otwarte na nowe inicjatywy, takie, które
wspiera działania oddolne, ma rozbudowaną infrastrukturę i ofertę
kulturalną. Gdańsk jest uważany za miasto z dużym potencjałem,
związanym z kapitałem ludzkim i społecznym, czyli aktywnymi kadrami
kultury i środowiskiem akademickim. Za najbardziej rozpoznawalne
instytucje zostały uznane: Europejskie Centrum Solidarności, Instytut
Sztuki Wyspa, Teatr Wybrzeże. Za wydarzenia najbardziej uznane:
Solidarity of Arts, Festiwal Szekspirowski, Jarmark Dominikański. Twórcy
najmocniej kojarzący się z Gdańskiem to: Gunter Grass, Stefan Chwin
i Tymon Tymański. Dziękuję.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Szanowni państwo, wysoka rado, w zasadzie, jeśli chodzi o
absolutorium, uchwałę o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta
Gdańska, to ja zauważyłem, że tylko ja się odnosiłem do prezydenta
Pawła Adamowicza. Miałem jakiś taki kontekst osobisty, natomiast
pozostali radni mówią, jak gdyby sprawozdanie z wykonania budżetu. Co
wykonano, co zrobiono, itd. I tak sobie pomyślałem, że być może
zapomnieli o tym, żeby za każdym razem tak jakby w pewnej preambule
powiedzieć, że to Paweł Adamowicz, zawdzięczamy to panu
prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Ja już tu nawet sobie napisałem
w międzyczasie, jak tutaj szanowni koledzy się wypowiadali, pamiętam
taki tekst, panie prezydencie, proszę posłuchać: „czasem aż oczy bola
patrzeć, jak się dla naszego miasta przemęcza prezydent Adamowicz
Paweł, naszego miasta Gdańska Tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego
przypilnuje, jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki, nie ludzie, to wilki.
To mówiłem ja – radny IV kadencji”. Można dodawać – niech żyje nam
prezydent sto lat, łubu dubu, dubu, niech żyje nam. To tak woli
ewentualnie, gdyby były jakieś wypowiedzi, odnosząc się do konkretnej
uchwały – udzielenia, bądź nie absolutorium prezydentowi miasta
Gdańska. Jestem przekonany, że oczywiście prezydent ma tą wiedzę,
większość w klubie i tutaj kijem Wisły nie zawrócimy, stąd panie
prezydencie taka nasza ocena. Dziękuję bardzo.
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Radna EMILIA LODZIŃSKA
Drogi prezydencie, droga rado, szanowni goście, internauci, jako
wiceprzewodnicząca KSiŁP skupię się na konkretnych działaniach, na
działaniach, jakie stawia właśnie pan prezydent w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa. Jest to widoczne w wielu aspektach, co bardzo cieszy,
gdyż widać, że pan prezydent jest mocno zaangażowany w sprawy
bezpieczeństwa mieszkańców, słucha potrzeb mieszkańców. W jednej
ze swoich wypowiedzi pan prezydent powiedział, że to mieszkańcy są
najważniejszymi odbiorcami tego, co się dzieje w Gdańsku, także tego
właśnie bezpieczeństwa. Dla mieszkańców wszystko to, co się dzieje,
jest robione. Można także śmiało powiedzieć, że Gdańsk jest miastem
bezpiecznym. Tutaj chciałabym zacząć od Straży Miejskiej, która ma za
zadanie min. ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych.
W zeszłym roku w Gdańsku, jak w każdym dużym mieście, widoczny jest
problem źle zaparkowanych samochodów. W zeszłym roku usunięto,
dzięki staraniom Straży Miejskiej, która, jak wiemy, pan prezydent tutaj
mocno też dyscyplinuje do tego, żeby była coraz bardziej skuteczniejsza,
zostało usuniętych 50 pojazdów, na podstawie art. 50a, czyli pojazdy
tzw. nieużytkowane. Usunięto ponad 1000 pojazdów na podstawie art.
130 a, czyli takie, które utrudniają ruch drogowy. Z takich rzeczy, którymi
śmiało można się pochwalić, to są wprowadzone dodatkowe patrole
Straży Miejskiej w pasie nadmorskim. Dodatkowo, dla Straży Miejskiej
zostały zakupione dwa samochody służbowe oraz zakupiono
oprogramowanie komputerowe do tytułów egzekucyjnych. I to wszystko
dzięki działaniom prezydenta, a także tutaj radnych PO. Warto
podkreślić, że dofinansowujemy także Straż Pożarną i Komendę Miejską
Policji, czego nie musimy robić, z uwagi jednak na fakt, że
bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, tutaj nie ma mowy,
żeby było inaczej. Dużo się dzieje w zakresie inwestycji, nastąpił zakup
specjalistycznego samochodu dla Straży Pożarnej. Lada dzień zostanie
otwarta nowa jednostka ratowniczo – gaśnicza, na skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej – Jabłoniowej, dzięki czemu mieszkańcy południowych
dzielnic będą mogli czuć się bezpieczniej, skróci to zdecydowanie czas
dojazdu do miejsca zdarzenia. Chciałabym tutaj podkreślić, że norma
dojazdu to jest 7 minut, bez budowy takiej jednostki te normy nie
zostałyby zachowane. Tutaj też warto podkreślić, że planowane jest
wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa.
Przekazany został na ten cel już grunt a w przyszłym roku wspomożemy
także projekt. Środki finansowe zostały także przekazane na zupełnie
nowy komisariat policji, w zakresie ten inwestycji miasto przekazało
grunt, dodatkowe środki finansowe zostały przekazane na przeniesienie
studia monitoringu, tak, aby został zachowana ciągłość tej usługi. Część
budżetu została wykorzystana na trwałe utrzymanie monitoringu, pan
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prezydent tutaj wspomniał o 30 dodatkowych kamerach, to także jest na
skutek rozmów z mieszkańcami. Co jest warte podkreślenia, bo to nie
jest tak, że pan prezydent sobie palcem na mapie gdańska decyduje
gdzie kamery staną, tylko jest to głos mieszkańców. Widać zatem, że
pan prezydent kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, na
porządek publiczny. Warto właśnie zauważyć, warto to podkreślać, że te
inwestycje to jest głos mieszkańców, wsłuchiwanie się w rozmowy,
spotkania, także spotkania w dzielnicach. Dziękuję bardzo.
Radna BEATA WIERZBA
Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni radni, panie
prezydencie, goście, internauci i wszyscy zainteresowani, jeśli chodzi
o działalność KTIP zajmuje się ona trzema działaniami: promocją,
turystyką i współpracą zagraniczną. Często na tej sali padały takie
uwagi, że na promocję wydajemy zbyt dużo, a mianowicie, proszę
państwa, w różnych miastach promocja jest inaczej definiowana,
ponieważ z samej swojej działalności promocja to jest sztuka
komunikowania się z mieszkańcami. W Gdańsku można pokrótce
powiedzieć, że zajmuje się ona czterema obszarami: komunikacją z
mieszkańcami, budowaniem wizerunku miasta, promocją gospodarczą
oraz promocją atrakcji turystycznych. Planowany budżet na 2015 rok był
wyższy niż wykonany, wynika to z tego min., że do działań, które
realizowane były przez Wydział Polityki i Komunikacji Społecznej, a
wcześniej przez Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta. Znaleziono
sponsorów na wiele inicjatyw i stąd trochę środków zostało.
Najważniejsze sukcesy o których warto wspomnieć, jeśli chodzi o rok
2015, to koncepcja i realizacja projektu Gdańsk od Nowa, to jest lokalna
kampania w związku z 70-leciem wyzwolenia Gdańska, realizacja
lokalnej kampanii Gdańsk – najlepsze wakacje, promocja Gdańska
podczas festiwalu w Hamburgu, czy podczas targów Expo 2015 w
Mediolanie, organizacja i promocja VI edycji konferencji Blog Forum
Gdańsk, oczywiście Nocy Restauratorów, tych imprez było wiele,
weekend za pól ceny, itd. Myślę, że najważniejsze tutaj zwrócić uwagę
należy na najważniejsze działanie, to jest zainicjowanie projektu smaki
Gdańska, popularyzujące szlaki kulinarne po mieście, promujące
tradycję i specyfikację lokalnej kuchni oraz kreatywnych szefów kuchni.
Ale w moim przekonaniu również kolejna edycja międzynarodowej
konferencji Infoshare, konferencji poświęconej nowym technologiom
w Europie środkowo-wschodniej i tutaj można powiedzieć, że Gdańsk
podczas Infoshare staje się stolica nowoczesnych technologii. Wiele by
można było jeszcze z tego zakresu wymieniać działań, ale myślę, że
państwo widzą, co się dzieje na mieście. Jeśli chodzi o turystykę, to
rozwój bazy noclegowej w Gdańsku – 284 obiekty noclegowe, w tym 42
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hotele na koniec 2015 roku. W stosunku do roku 2014 mamy 911 więcej
miejsc noclegowych. Wysoki standard obsługi i wzrost liczby pasażerów
korzystających z gdańskiego lotniska, ponad 3,7 mln pasażerów zostało
obsłużonych w roku 2015. Ponad 300 tys. osób skorzystało z usług
informacji turystycznej we wszystkich 5 punktach informacji turystycznej
na terenie miasta Gdańska. Jeśli chodzi o współpracę zagraniczną,
realizowaną przez referat spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta,
oczywiście święto miasta, mnóstwo gości zagranicznych, mnóstwo osób
uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych przez miasto.
Gratuluję i dziękuję i proszę o więcej. Dziękuję.
Radna DOROTA DUDEK
Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowny panie
prezydencie, szanowni państwo, jakiś czas temu złożyłam interpelację, w
której zwróciłam się z inicjatywą dzielenia się przez mieszkańców
kwiatami oraz roślinami z ich przydomowych ogródków czy działek.
Moim zamierzeniem było upiększenie stosunkowo tanim kosztem naszej
wspólnej przestrzeni. Jaką otrzymałam odpowiedź? „Pomysł pani radnej
przedstawiony w interpelacji wygląda bardzo ciekawie, fantastyczna
idea, w której hobbyści uprawiający swoje ogródki, działki oraz skrzynki
na balkonach mogą wspaniałomyślnie dzielić się sadzonkami kwiatów.
Nie jest jednak prawdą, że taka inicjatywa nie pociągnie za sobą
obciążeń dla budżetu, gdyż organizacja odbioru sadzonek, ich
utrzymania, podlewania, dystrybucji, pociągnie za sobą koszty osobowe i
nakłady rzeczowe, nie wspominając o kosztach akcji promocyjnej, która
nie jest ujęta w tegorocznym budżecie. Jeśli wspólnymi siłami, wraz z
panią radną znajdziemy organizację z sektora pozarządowego, która
podejmie się wykonania wszystkich tych czynności w czynie
społecznym, to widzę szansę realizacji pani wniosku”. A przypomnę, że
chodzi o odbiór sadzonek od mieszkańców i posadzenia ich w
odpowiednim miejscu. Taka odpowiedź to jest przykład albo na brak
akceptacji dla inicjatyw kierowanych przez radnych opozycji albo jest to
dowód na ta, że najprostsza, dobrze oceniania inicjatywa sprawia
państwu problem. Dziękuję.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem wypowiedzi pani radnej,
wzruszyłam się. Rok 2015 w polityce społecznej miasta to przede
wszystkim nowa jakość zarządzania i komunikacji. Za to bardzo dziękuję
zespołowi prezydenta Kowalczuka i tutaj się trochę podliżę radnemu
Koralewskiemu, panie prezydencie, to naprawdę była dobra zmiana. Za
nią bardzo dziękuję. Poprawiła się też komunikacja z KSSiOZ, ja dzięki
temu mogę powiedzieć, że podjęte projekty, które realizowane były przez
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WRS to były również naszymi projektami, czyli projektami radnych.
Podjęto szereg inicjatyw w takich bardzo ważnych obszarach
społecznych, min. w pieczy zastępczej, dzisiaj będziemy uchwalać
model integracji imigrantów, prowadzone były również prace modelu
mieszkalnictwa
wspomagalnego,
ale
również
bezpieczeństwa
ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych. Ma poprzedniej sesji
uchwaliliśmy program ochrony zdrowia psychicznego i to też chciałam
podkreślić, że jest to pierwszy tego typu program w całej Polsce,
jesteśmy liderami w tej dziedzinie i chociaż na komisji czasami słyszę, że
wychodzimy przed szereg, że bez sensu jest, że realizujemy rzeczy,
których nie musimy realizować, ja naprawdę chciałam podkreślić, że
jestem dumna z tego, że Gdańsk jest liderem nie tylko w kwestii
imigrantów, o czym dzisiaj będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać, ale
przede wszystkim, że zajmuje się zdrowiem psychicznym, co w naszej
dziedzinie, w naszym obszarze jest bardzo istotne, ponieważ ten
problem nie dotyczy tylko wybranej grupy społeczeństwa, ale dotyczy
przede wszystkim dzieci i młodzieży również i jest raczej zjawiskiem
rosnącym niż malejącym. Także za to naprawdę bardzo dziękuję.
Efektem tych kolejnych prac, jak powiedziałam, będą programy, które
będą uchwalane w 2016 roku, ale bardzo ważne jest to, że wokół tych
prac skupiły się naprawdę bardzo świadome środowiska i że czasami
300 osób pracowało nad takimi programami, co świadczy tylko o jednym,
że nie żyjemy w próżni, że nie pracujemy we własnych zespołach i nie
kisimy się we własnym sosie, ale też potrafimy zachęcić gdańszczan do
aktywnego udziału w pracach w tym obszarze społecznym. Bardzo
istotne jest również to, że udało nam się pogłębić proces konsultacji
społecznych, program modelu integracji imigrantów był konsultowany z
mieszkańcami, trochę żałuję, byłam na jednej z takich konsultacji, trochę
żałuję, że było tak mało osób, bo dzisiaj być może, nie rozumiemy tego,
co będziemy uchwalać, gdyby więcej osób wzięło udział w tych
konsultacjach, być może moglibyśmy więcej dzieci wyjaśnić. Miałam to
szczęście, że uczestniczyłam w tym wszystkim i o tym programie wiem
dużo. Mam taką nadzieję, szanowni państwo, że kolejne lata będą nam
przynosiły kolejne sukcesy, jest wiele wyzwań przed nami, ale ten 2015
rok uznaję za niezwykle pracowity w dziedzinie polityki społecznej i co
jest jeszcze ważne i o czym mówiłam na początku, ta komunikacja
między radnymi a urzędnikami z obszaru społecznego bardzo się
poprawiła, dzięki temu restrukturyzacja MOPR, o której byliśmy
informowani przez cały 2015 rok przebiegła bezkonfliktowo, panie
prezydencie, proszę naprawdę pogratulować panu prezydentowi
Kowalczukowi, dyrektorowi Szczuce i Olechowi i pani dyrektor
Chorzelskiej, naprawdę, nie jest to łubudubu, ale naprawdę jest dobrze
i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję.
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Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Szanowni państwo, ja już sobie pozwolę na koniec zupełnie na taką
ogólną uwagę, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję
przewodniczącym komisji za dokonanie oceny realizacji budżetów
w poszczególnych obszarach. Pragnę przypomnieć, że oceny
merytorycznej, typowo merytorycznej również oceny merytorycznej
dokonała instytucja zwana Regionalną Izbą Obrachunkową. I tuta pan
przewodniczący wspomniał, że również państwo radni dokonali oceny
i nie chcę łapać pana za słówka, powiedział pan, ze dokonali państwo
oceny politycznej i tutaj chyba trzeba całkowicie się z tym zgodzić.
Wystawianie negatywnej oceny z realizacji budżetu miastu, które kwitnie
gospodarczo i które tak dynamicznie się rozwija, na pewno jest oceną
stricte polityczną. Ale każdy z nas, kto chciałby dokonać tej
merytorycznej oceny musi przyznać, że jest to ocena nie tylko dobra, ale
jest to budżet
zasługujący na ocenę najwyższą. Także bardzo
serdecznie dziękuję panu prezydentowi i całemu zespołowi, zasługują
państwo na wielki szacunek i uznanie. Dziękuję bardzo.
Radny JAROSŁAW GORECKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, proszę państwa, znana jest
powszechnie zasada, że to nic osobistego, to tylko polityka, także to, że
miasto kwitnie to jest i doskonale się rozwija, to jest zasługa, to jest tylko
jedno spojrzenie i niektórzy udają, że tego po prostu nie dostrzegają, bo
polityka wymaga innych ocen. Obiektywnie można stwierdzić, tak mi się
wydaje, osoby, które są spoza Gdańska, dostrzegają zmiany z każdym
rokiem, dostrzegają to, co się dzieje tutaj w mieście. A trudno niestety,
przy wykonaniu budżetu za ubiegły rok spodziewać się obiektywnej
oceny. Bo tak, jak wspomniałem, to nic osobistego, to tylko polityka.
Dziękuję bardzo.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Ja krótko, panie przewodniczący, właściwie powinniśmy tą dyskusję
spuentować może w taki sposób, wysoka rado, ja odnosiłem się w tej
dyskusji do roli prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicz, bo kiedy
mówimy ogólnie miasto, to jest powiedzmy wypadkowa tych wszystkich
wektorów, które w mieście działają, tak, wszystkich mieszkańców od A
do Ż. Więc nie mówię miasto, mówię prezydent Paweł Adamowicz, także
nie zarzucajcie mi jakichś ogólnych, powiedzmy, opinii, mnie interesuje w
tym wszystkim, i nas radnych, mnie interesuje rola prezydenta Pawła
Adamowicza i on podlega tej ocenie. Trudno jest podsumować czy i jak
miasto się rozwija, czy to jest dobry kierunek, itd., bo ta dyskusja trwa
każdego dnia i spieramy się, tak, o to właśnie, czy tramwaj powinien być
na Bohaterów Getta Warszawskiego, czy to ma priorytet, czy może coś
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innego, to wszystko jest żywy organizm, nie można tutaj mówić
w kontekście miasta Gdańska i tych rzeczy, które od prezydenta nie
zależą. Mówimy tylko i wyłącznie o jego roli w procesie. Dziękuję bardzo.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Ja tylko chciałbym pani radnej Dudek podziękować za bardzo
interesujący pomysł, ubolewam i przepraszam, że, nie wiem, kto tam
odpowiadał na interpelację, to taki przykład biurokratycznego myślenia,
nieumiejętność szukania rozwiązania, bo pani pomysł jest bardzo
ciekawy, oczywiście on wymaga zidentyfikowania tych działkowców,
którzy chcieliby za darmo oddać miastu, czyli sobie owe kwiaty i trzeba
zidentyfikować z drugiej strony miejsce, pewnie jakieś takie ciekawe,
prestiżowe w miarę, gdzie można by było stworzyć jakiś kwietnik, w
oparciu o te kwiaty, czyli to jest taki pomysł na aktywizację obywatelską,
pomysł na włączanie mieszkańców w życie miasta, także bardzo
sensowny, oczywiście byłbym ostrożny w szacowaniu jak wielki krąg
osób by się w to zaangażował, ale powtarzam, każdy obywatel
zaangażowany to już jest sztabka złota i warto, nawet dla kilku to zrobić,
także obiecuję, że odpowiednie osoby się z panią spotkają, też i w mojej,
na początku obecności, portal gdansk.pl włączy się w upowszechnienie i
będziemy mogli to nazwać projekt pani radnej Dudek, ale chciałbym
panią prosić publicznie, żeby to się nie ograniczyło tylko do rzucenia
pomysłu, jak powiedziałem, bardzo dobrego, ale żeby pani też się
osobiście zaangażowała w komunikację czy szukanie owych
mieszkańców, którzy chcieliby te kwiaty, nie ścięte, takie rosnące po
prostu przekazać a operacyjnie ludzie z ZDiZ i inni się tym zajmą, bo
chodzi o to, żeby uniknąć takiego złego skojarzenia, bo domyślam się,
że od razu pani radna będzie hejt, aha, oszczędzają pieniądze na
konserwacji zieleni miejskiej i chce ten Adamowicz nasze grządki, żeby
zrobić, wie pani, więc takie postawy ludzkie też są, je trzeba wziąć pod
uwagę, żeby nie spalić pani dobrego skądinąd pomysłu. Trzeba tutaj to
dobrze przemyśleć, dobrze zaadresować pomysł, komunikat, żeby nie
wyszło na to, że pani ze mną chcemy, wie pani, a wiadomo, że nie jest
taki cel. Cel jest aktywizacja obywatelska, będzie to swego rodzaju quasi
share obywatelski w zakresie estetyzacji. Ja tylko dodam, kilkanaście lat
temu wprowadziłem taki coroczny konkurs na najładniejszy balkon
udekorowany, ja nie wiem, czy to jest dalej kontynuowane, jest
kontynuowane, dzięki. Więc to też jest taka formuła, pochwalenia tychże
mieszkańców, którzy dbają o swój prywatne obejście, ale przez to też
dbają o estetyzację dzielnicy a tym samym miasta, bo jak słusznie tutaj
radny Dzik powiedział, kluczem jest kultura, kultura jest najważniejsza.
Ja powiem tak, byłem rok temu w Japonii, w Japonii nie ma w ogóle
koszty na śmieci, każda z was i każdy z was po prostu nie uwierzy mi na
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słowo prawdopodobnie, nie ma w ogóle koszy na śmieci i nikt nie śmieci,
nikt nie śmieci. Dodam, nigdzie na ulicy nie widziałem ludzi z karabinami
długimi czy krótkimi, nie widziałem policji, która by pilnowała tych, którzy
śmiecą, po prostu tak jest wytworzona kultura indywidualnej Japończyka,
że on szybciej chyba popełni harakiri, niż pobrudzi. Natomiast na temat
kultury, przepraszam, przeciętnego gdańszczanina, czy Polaka, to jest
temat na wielką, poważną debatę, więc nie ma w ogóle śmietników,
powtarzam raz jeszcze, i nie ma śmieci i jest czysto. Jak mówi hasło
reklamowe – można? Można. A co więcej, w ogóle nie można palić na
ulicy. I są takie wydzielone strefy, gdzieniegdzie i tam ludzie, Japończycy
palą. I też nie widziałem palących, jest taki poziom dyscypliny
społecznej. I umówmy się, jest to kraj należący do rodziny krajów o
ustroju demokratycznym itd. Także spotkam się z panią w lipcu.
Dziękuję.
Radna DOROTA DUDEK
Jeszcze tylko ad vocem,
bardzo chętnie włączę się w proces
pozyskiwania tych kwiatów, jako pierwsza deklaruję się podzieleniem się
swoimi hortensjami z przydomowego ogródka. Dziękuję.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Szanowni radni, panie prezydencie, szanowni internauci, ja już się
przyzwyczaiłem, że w dzienniku zawsze byłem na końcu, ale to pan
chyba troszkę zapomniał o tym, że były wypowiedzi kolegów z komisji i
ta KS gdzieś tam się zaplątała. Nie będę tu już za bardzo męczył,
ponieważ w międzyczasie padły pewne stwierdzenia, ale niezależnie od
tego muszę powiedzieć, bo za chwileczkę, czy za parę godzin dzika
dostają wszyscy, ulice są wymiecione, nigdzie nic się nie dzieje, tylko
wszyscy siedzą, oglądają z jakim wynikiem Polacy przejdą do półfinału.
Chciałem delikatnie przejść mad budżetem Biura Prezydenta ds. Sportu i
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2015 roku zrealizowane
zostały takie min. przedsięwzięcia: zlot żeglarski i festiwal żeglarski
Baltic Sail w Gdańsku za 550 tys., dotacje dla gdańskich klubów
sportowych na min. szkolenie, organizację imprez
Szanowni radni,
panie prezydencie, szanowni internauci, ja już się przyzwyczaiłem, że w
dzienniku zawsze byłem na końcu, ale to pan chyba troszkę zapomniał o
tym, że były wypowiedzi kolegów z komisji i ta KS gdzieś tam się
zaplątała. Nie będę tu już za bardzo męczył, ponieważ
w międzyczasie padły pewne stwierdzenia, ale niezależnie od tego
muszę powiedzieć, bo za chwileczkę, czy za parę godzin dzika dostają
wszyscy, ulice są wymiecione, nigdzie nic się nie dzieje, tylko wszyscy
siedzą, oglądają z jakim wynikiem Polacy przejdą do półfinału. Chciałem
delikatnie przejść nad budżetem Biura Prezydenta ds. Sportu i
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Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2015 roku zrealizowane
zostały takie min. przedsięwzięcia: zlot żeglarski i festiwal morski Baltic
Sail w Gdańsku za 550 tys., dotacje dla gdańskich klubów sportowych na
min. szkolenie, organizację imprez, zakup sprzętu, ponad 3 mln zł,
nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe wręczane min. podczas
Gdańskiej Gali Sportu, Gali Sportu Młodzieżowego, podczas spotkań ze
sportowcami i uroczystości klubowych 430 tys. Stypendia dla gdańskich
sportowców osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym – ponad 440 tys. Realizacja społecznego programu –
projektu sportowego Top talent, szkolenie dla wyróżniających się
zawodników gdańskich klubów sportowych w wieku 11-16 lat w
dyscyplinie piłka nożna i macie dzisiaj efekt, że coś jednak w tym jest, a
także szkolenia w zakresie realizacji programów indywidualnych szkoleń
poszczególnych zawodników grup top talent – ponad 200 tys. Promocja
miasta Gdańska jako miasta gospodarza mistrzostw Europy w piłce
ręcznej w 2016 roku, podczas przygotowań do ww. turnieju. Podczas
meczu, turniejów w udziałem polskiej reprezentacji i meczów ligowych,
specjalnych
wydarzeń
promujących
mistrzostwa
i konferencji prasowych, publikacjach związanych z piłka ręczną,
mistrzostwami 1 mln 900 tys. Organizacja i promocja podczas innych
przedsięwzięć i imprez sportowych, min.: organizacja i prowadzenie XIII
Gali Sportu, ceremonia wręczenia nagród żeglarskich Rejs Roku w
Dworze Artusa, uroczystość wręczenia listu morskiego dla
przedstawicieli środowiska żeglarskiego, organizacja i przeprowadzenie
Gdańskiej Gali Sportu szkolnego i młodzieżowego, organizacja i
przeprowadzenie konferencji metodyczno-naukowej Sport i wychowanie
fizyczne, współorganizacja półmaratonu biegowego Amberexpo
Półmaraton Gdański i organizacja wyścigu kolarskiego Skandia Maraton
Land Team oraz wyścigu kolarskiego Tauron Lang Team Race, finał
pucharu Polski w piłce siatkowej mężczyzn, mecz towarzyski
reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko reprezentacji Grecji,
wyścig żużlowy z udziałem reprezentacji Polski Polish Speedway Battle,
turniej żużlowy o Puchar Dominika, impreza dla gdańskich klubów
rodziców i młodzieży Sportowe Pokolenia Gdańszczan 2015,
mistrzostwa świata w fitness i kulturystyce federacji WWF WBFF, III
edycja Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego, Mistrzostwa
Świata Freestyle Motorsross pod dachem na hali. Jak już powiedziałem,
że fenomen sportu jest taki i za chwile to się wszyscy przekonamy, ale
chciałem tu jeszcze państwu zareklamować taką, ponieważ Gdańsk jest
reklamowany w telewizji przed czymkolwiek jak jest, czy prognoza czy
obojętnie, jest pokazana nasza Motława plus Starówka, ale jest proszę
państwa takie wydanie, Gdańsk odo strony wody, polecam, w każdym
razie, są tramwaje wodne, które kończą swój bieg np. przy Narodowym
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Centrum Wodnym i dlatego mam nadzieję, że późno, bo późno, ale w
końcu ruszy, panie prezydencie, Narodowe Centrum Sportów
Motorowych i Rekreacji. A teraz Kaziu, moje szczęście, powiem ci tak, że
tak, jak słyszałeś tutaj ile wszyscy się zwracamy, bo my radni w zasadzie
to niewiele odpowiadamy, natomiast prezydent Adamowicz odpowiada
głową, kieszenią i Bóg wie, jeszcze czym. Więc jeśli my pod jego
adresem
chcemy
podziękować,
to
nie
dziw
się,
bo
w każdym razie tak, jak zauważyłeś, w mojej działalności bez prezydenta
Adamowicza ani rusz. Dziękuje bardzo.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Drogi panie prezydencie, panie przewodniczący, drodzy gdańszczanie,
tutaj chciałem podziękować koleżance Emilii, bo bardzo tak ciepło
i adekwatnie wyraziła się o panu prezydencie, per drogi panie
prezydencie. Drogi Wojtku, my w czasie dyskusji nad sprawozdaniem
finansowym wyraziliśmy swoje wątpliwości, ale w głosowaniu
wstrzymaliśmy się od głosu, uznając, jak zwykle, i tutaj szacunek dla
pani skarbnik, sporządzenia poprawnego sprawozdania finansowego,
tutaj obaw nigdy nie mamy, dla tego nigdy nie głosujemy przeciw.
Natomiast absolutorium to jest właśnie ocena polityczna działania pana
prezydenta za ostatni rok. Tutaj zaczął o tym już mówić przewodniczący
klubu PIS, ja to może troszeczkę rozwinę, otóż właśnie ten nasz drogi
pan prezydent i droga PO gdańska w ostatnich 2,5 latach pobrała
nienależnie 43 mln zł od gdańszczan z tytułu opłaty za wywóz odpadów
komunalnych. Przypomnę, drodzy gdańszczanie, że to wychodzi w tym
okresie 3 zł 84 gr z metra kwadratowego, ale mówimy o absolutorium za
rok ostatni, więc ta nadpłata wynosiła 18 mln zł i pan prezydent i PO
gdańska jest winna gdańszczanom 1,38 z każdego metra kwadratowego
i to też nie jest bez wpływu na ocenę własnie polityczną drogi Wojtku,
pracy pana prezydenta w roku 2015 i głosowaniu PIS nad wnioskiem
o udzieleniem absolutorium. Dziękuję.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, zostałem zobowiązany przez
radnego Mirosława Zdanowicza do odpowiedzi, w związku z tym mogę
tylko tak powiedzieć, krótko, dobrze się wyraziłem, mówiąc, że tak
nazwałem prezydenta – Adamowicz Paweł, naszego miasta Gdańska
tęcza i bez niego to, jak to widzą radni PO, ani rusz. Dziękuje bardzo.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko bardzo krótko, drogi były panie przewodniczący, drogi
Grzegorzu, za długo też zajmujesz się sprawami gospodarczymi, by nie
wiedzieć, że poprawne wypełnienie tabel czy rozliczenie i wykonanie
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sprawozdania budżetowego jest konsekwencja polityki. Polityki, o której
tu właśnie rozmawiamy i co do której tez możecie mieć wątpliwości,
natomiast gdyby nie decyzje polityczne, określone decyzje i nasze i
prezydenta Adamowicza, pewnych kierunków, pewnych działań po
prostu by nie było. To, że pani skarbnik i jej służby rozliczają je bardzo
dobrze, to nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, bo rokrocznie to
widzimy. My popieramy, jak wiecie i to nie jest dla was tajemnicą, ten
kierunek, wypracowujemy go wspólnie i tyle, i tak, jak powiedziałam na
samym początku, zagłosujemy za.
Radny BOGDAN OLESZEK
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, i właśnie będziemy za chwile
głosować, bo już wyczerpaliśmy, długa to była dyskusja, głosowanie.
Przypomnę, że to jest głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium
prezydentowi miasta Gdańska za 2015 rok – druk 706. Wszystkich
proszę na salę. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
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-

21
10
0

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

Uchwałę Nr XXVI/672/16
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za rok 2015

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Dziękuję wysokiej radzie za udzielenie absolutorium. Dziękuję.
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PUNKT 8
Uchwały:
PIOTR OLECH – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK
KSiOZ, KSiB, KPGiM, KSiŁP, KE, KK opinie pozytywne.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, jaka sytuacja jest dzisiaj w
Gdańsku a jaka będzie za rok? Tego nie wiemy, ale uchwała, którą rada
miasta podejmie dzisiaj, na pewno będzie za rok, może w zależności od
rozwoju wypadków będzie modyfikowana. Pragnę na wstępie zauważyć,
że czytałem list arcybiskupa metropolity, w którym pisze, że „z pełnym
uznaniem przyjmuje zaangażowanie wielu osób i środowisk w tworzenie
gdańskiego modelu integracji imigrantów”. Ja też z pełnym uznaniem
przyjmuję zaangażowanie tych osób w tworzenie takiego modelu. Bo
rzeczywiście żadnych mieszkańców Gdańska nie można zostawić gdzieś
z boku. Ja tylko pragnę zauważyć, ja już przeczytałem, mam uwagi z
boku, jakieś podpowiedzi, a więc przypomnę, że mógłbym czytać cały
list, ale to nie zmienia to, że pisze w liście o duchu nauczania papieża
Franciszka, bo przecież duch nauczania Franciszka papieża nie jest
odmienny od tych cytatów, od Pisma Św., które tutaj zachęcałem, żeby
państwo się zapoznali. A więc to nauczanie przecież się na Piśmie Św.
opiera. Pan prezydent był łaskaw mówić o wierze lub wierzących
mądrze, panie prezydencie, może to było przejęzyczenie, ale w zasadzie
tak nie dzielimy nigdy wiernych, przyjmujemy cos przez wiarę, wiemy, co
przyjmujemy, te dogmaty i po prostu wierzymy. I na pewno wierzą
zarówno ludzie o bardzo wysokim wykształceniu, jak i może bez i myślę,
że to jest zupełnie inny punkt widzenia dla tych ludzi, kiedy patrzy się na
nich z nieba. W tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w Gdańsku, ja
wcześniej powiedziałem, że wyszedł im prezydent i ta uchwałą rady
miasta wychodzi przed szereg, ponieważ w Polsce takich programów do
tej pory nie ma, nie były przyjmowane, ani przez rząd ani przez inne
samorządy. Gdańsk chce być tutaj liderem, tworzy pewien precedens,
mówi o tym, że to będzie bezkosztowe, ale my dzisiaj w ramach tej
dyskusji nad tą uchwałą musimy sobie może przypomnieć kilka rzeczy.
Analizując skąd się w ogóle ta uchwała wzięła, zdałem sobie sprawę, że
nie było uchodźców z Syrii Assada, Iraku Husajna, czy Libii Kadafiego,
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dopiero zachód z ta swoja demokracja wkroczył, zainterweniował gdzieś
w tych krajach i zaczęła się emigracja. W związku z tym dzisiaj być może
Europa płaci za jakieś polityczne błędy. Rzeczywiście musimy się z tym
zmierzyć i jako samorządowcy, radni miasta na pewno ponosimy
odpowiedzialność w tym zakresie. Czy możemy cos zrobić lub nie.
Musimy zdawać sobie sprawę, co jest sprawiedliwe a co nie. Mówiłem to
już na wstępie, kiedy do sprawiedliwości się dodaje słowo społeczna,
kiedy do solidarności dodaje się słowo społeczna, jest to pewien wytrych,
który sprawiedliwość może zamienić w niesprawiedliwość a solidarność
w nie solidarność. Rzeczywiście, chcielibyśmy, żeby razem z tą fala
uchodźców czy imigrantów nie przyszedł chaos i terroryzm. W związku z
tym, nie nasza rola jest decydować o tej fali, bo nie możemy, ale
możemy decydować czy taka uchwała, która jest racjonalna w Gdańsku,
jak ona zostanie odebrana przez beneficjentów i przez gdańszczan, bo
ona de facto dotyczy i gdańszczan i cudzoziemców. W tej uchwale pisze
się zarówno o uchodźcach, wrzuca się do jednego worka ich ze
studentami, którzy studiują w Gdańsku. Ci, którzy w Gdańsku studiują
często płaca grube pieniądze za tę naukę i po uzyskaniu wykształcenia,
wyjeżdżają, tak samo, jak Polacy, którzy studiują w innych krajach, robią
to samo. Cóż z tego, że są cudzoziemcami? Mają określona umowę i tą
umowę w Polsce realizują, dlatego w tym takim wstępie mówiłem o tym,
że należy wszystkich mieszkańców Gdańska traktować sprawiedliwie.
Pan prezydent na podstawie uchwały podjął decyzję o przydzieleniu
mieszkań cudzoziemcom, podjął taka decyzję, bo miał takie prawo,
ocenił, że należy. Natomiast prezydenta Gdańska będą oceniać
mieszkańcy, czy postąpił słusznie czy nie. Jeżeli pan prezydent w swoich
wystąpieniach dotychczasowych mówił, że polityka społeczna Gdańska
jest skuteczna, a jeszcze ten program w Gdańsku nie funkcjonuje, w
związku z tym jakie zmiany w tej polityce społecznej ten program
wprowadzi, czy nie wprowadzi do niej jakiegoś chaosu. Ja sobie zdaję
sprawę, że nie tylko cudzoziemcy są dla nas obcy, my jesteśmy obcy dla
nich, oni przychodzą tutaj w to obce środowisko, z różnymi motywacjami
i na marginesie mówiąc, dziwi nas bardzo, że Unia Europejska, która
precyzyjnie, drobiazgowo mierzy krzywiznę banana a jednocześnie
pozwala na przelewanie się takiej fali cudzoziemców, co do której nawet
nie wiemy, oni nie są nawet zidentyfikowani. Polski jeszcze na szczęście
ten proces jeszcze za bardzo nie dotyczy. Nie widzimy tego w takiej
wielkości, jak w innych miastach Europy. Dlatego stanowisko moje jest
takie, że program integracji imigrantów powinien być programem
wewnętrznym urzędu miejskiego, służyć szkoleniu pracowników i
instytucji, które stykają się z cudzoziemcami, nie powinien mieć rangi
uchwały, bo prowadzi nas w złym kierunku. Dziękuję bardzo.
58

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicząca RMG
Panie przewodniczący klubu radnych PIS, chciałabym przypomnieć, że
to nie gmina odpowiada za legalizację pobytu migrantów w Polsce czy
w Gdańsku, od tego są odpowiednie instytucje rządowe, to służby
wojewody wydają zgodę na pobyt, wydają zgodę na pracę. My
natomiast, jako miasto, musimy być przygotowani na integrację
migrantów, którzy się u nas pojawiają. Bardzo ważne jest to, co wczoraj
powiedział na KK pan dyrektor, że to nie jest program pomocowy, to jest
program mający zapewnić integrację gości, którzy przybywają do nas z
różnych krajów. W tej chwili w Gdańsku mamy 15 tys. migrantów i wbrew
obiegowej opinii, to nie są tylko Ukraińcy i Białorusini, to nie są tylko
gości e ze wschodu, jest wśród nich wielu obywateli Europy zachodniej,
są Hiszpanie, są Włosi; jest to zatem projekt, który ma pomóc zarówno
migrantom przybywającym do Gdańska, jak i nam gdańszczanom, w
odnalezieniu się w tej sytuacji, we wzajemnych kontaktach, w integracji
gości, migrantów z lokalną społecznością. Bardzo się cieszę, że Gdańsk
pozostaje liderem również w działaniach społecznych, jako pierwsze
miasto przygotowaliśmy taki model. Dziękuję.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Szanowni państwo, rok temu w świetle kamer, fleszy, prezes Rady
Ministrów z PIS – pani Beata Szydło, witała uchodźców, imigrantów
z Ukrainy. Mówiła wtedy, że Polska nie będzie przyjmować uchodźców,
ale będzie przyjmować potrzebujących Ukraińców, Słowian, z sąsiednich
krajów. I tutaj macie problem, panie, panowie radni PIS i to macie duży
problem, wpadliście w pułapkę własnej pani premier, otóż myśmy,
przyjmując uchwałę Rady Miasta Gdańska o możliwości wynajmu
mieszkań socjalnych dla obywateli Ukrainy wyszli naprzeciw
serdecznemu powitaniu przez Beatę Szydło ukraińskich uchodźców
z terenów zajętych przez prorosyjskie siły. My powinniśmy być
pochwaleni przez rzecznika rządu Beaty Szydło. Minister Błaszczak
powinien przyjechać do Gdańska i powiedzieć, dziękuję, różnimy się
politycznie, ale to jest dobry gest i pokazać innym miastom polskim, jak
można być solidarnym. Gdańsk nie wychodzi przed szereg, Gdańsk
wytycza szlak, Gdańsk nie pierwszy raz w swojej historii, wytyczył szlak,
przypomnę, Wolne Związki Zawodowe, to tu się urodziły, tu powstał
sojusz młodych robotników, młodej inteligencji, to tutaj, nie w Warszawie,
we Wrocławiu, w Katowicach, Lublinie, zrodziły się te a nie inne postulaty
gdańskie, podpisano najważniejsze porozumienia sierpniowe itd., itd. I
Gdańsk wytycza te szalki i bądźmy z tego dumni, to jest nasz obowiązek,
odczytania tu i teraz przesłania sierpnia 1980 roku. To jest ciągle
realizacja i stosowanie w praktyce Solidarności przez małe „s”. nie wiem,
ilu z was było w 1987 roku, w czerwcu, na Zaspie. Nie wiem, ilu z was?
59

Kto był wtedy na Zaspie, ręka do góry. Sporo, no właśnie, co wtedy
mówił Jan Paweł II o Solidarności międzyludzkiej? Przecież nie mówił
tylko o solidarności politycznej, tak? W związku z tym nie próbujcie, bo
my się na to nie zgodzimy, zepchnąć modelu gdańskiego integracji
imigrantów ma poziom zarządzenia sobie tam prezydenta Gdańska, czy
okólnika wewnętrznego, na równi z okólnikiem na temat mycia rąk. To
jest sprawa fundamentalna, to jest sprawa człowieczeństwa, to jest
sprawa zasadnicza. Powtórzmy raz jeszcze, to powiedział pan dyrektor
Olech, pani wiceprzewodnicząca Owczarczak, nie prezydent Gdańska
wydaje pozwolenia na pobyt tymczasowy na terenie Rzeczypospolitej.
To wydaje wojewoda pomorski, dzisiaj nazywa się pan Drelich,
nominowany przez PIS, a dokładnie to dyrektor w jego imieniu. A więc to
rząd prowadzi tę politykę, natomiast to, co słusznie dyrektor Olech
powiedział, do samorządu należy integrowanie tych ludzi, którzy już są,
chyba nikt z was nie zachęca prezydenta miasta Gdańska, tym bardziej
wojewodę aby wygnać te 14 tys. Ukrainek i Ukraińców w tej chwili z
Gdańska, nie róbcie tego, a wiecie, dlaczego, bo przedsiębiorcy, którzy
ich zatrudniają i firmy, które dzięki ich ciężkiej pracy mogą funkcjonować,
przyjdą pod Ratusz Nowy i będą protestować, czy pójdą pod siedzibę
wojewody. Bo dzisiaj gospodarka polska w niemałym stopniu może
funkcjonować dzięki głowom i rękom osobom z Ukrainy, Rosji, Białorusi.
Podobnie, jak wiele firm na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonuje dzięki
polskiej imigracji. I uwaga, apeluję do radnych z PIS, nie puszczajmy oka
pojednawczego do ksenofobicznych, nacjonalistycznych środowisk w
Gdańsku, pod hasłem nie uchwała, zarządzenie. Czyli tak naprawdę
jesteśmy przeciwko temu, ale nie możemy tego głośno powiedzieć, nie
wypada. Uwaga, w Londynie, wielu innych miastach wielkiej Brytanii
pojawiły się antypolskie zachowania i demonstracje. Byłoby bardzo źle,
gdyby z Gdańska, z Polski, wyszły sygnały, że my, Polacy mamy
antyimigranckie zachowania, wtedy damy Brytyjczykom, zorientowanym
ksenofobicznie i nacjonalistycznie, argument do ręki, żeby wygnali nasze
Polki i Polaków, czy tego chcemy? Czy chcemy ładować się paliwem
nacjonalizmu i ksenofobii w Europie, no chyba nie. Dlatego też projekt
gdański integracji imigrantów przychodzi we właściwym momencie, ani
za późno ani za wcześnie, we właściwym momencie. Ci ludzie są wśród
nas, co więcej, jak słusznie tutaj podał dyrektor Olech, ci ludzie
dostarczają do gospodarki Gdańska i narodowej gospodarki konkretne
rzeczy, jak wiecie, na terenie Polski jest Ukraińców około między 700 a
800 tysięcy, niejeden sadownik, rolnik, nie może funkcjonować bez
pracowników z Ukrainy. Czyli, na program imigracji możemy patrzeć z
dwóch stron, ja zaproponowałem zarówno ten ideowy, aksjologiczny,
wartościujący, rozumiem, że każdy z nas inaczej chce czytać Jana
Pawła II i papieża Franciszka, jak wygodniej, to naturalne, ale drugi
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argument już jest nie aksjologiczny i nie moralny, jest natury
pragmatycznej. Myśmy w ciągu kilku ostatnich lat utracili około 2 mln
Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, do Norwegii, do Niemiec i
do innych krajów. Co więcej, według badań, kilka miesięcy temu
przeprowadzonych, około 4 mln Polaków, czyli już po dobrej zmianie,
deklaruje, że 4 mln Polaków chce wyjechać za granicę, z tego około 1,5
mln jest bardzo zdeterminowana, żeby wyjechać. Jeżeli zbadaliśmy, jak
ta firma, która prowadziła te badania, zbadała głęboko, jacy to są ludzie,
którzy są zdeterminowani wyjechać szybko z Polski, to jest cała ściana
wschodnia: Podlasie, Lubelskie, Podkarpackie, czyli te województwa, w
których wasza partia ma najwyższe poparcie wyborcze. Więc ci ludzie
chcą dać dyla, mówiąc młodzieżowym językiem. I polski rząd musi mieć
politykę osiedleńczą, musi mieć politykę imigracyjną, musi wiedzieć
kogo, w jakich kwotach, chce przyjąć na swój teren z powodów czysto
pragmatycznych,
my
potrzebujemy
rak
do
pracy.
Dzisiaj
w Gdańsku mamy rzędu kilkuset procent braku rąk do pracy, w takich
sektorach: budowalny, stoczniowy, IT i wielu innych. Te wyliczenia są,
PUP w Gdańsku, co więcej, nasz urząd pracy w Gdańsku,
prawdopodobnie jako jeden z pierwszych, przyjmie Ukrainkę, czy już
przyjął, która będzie się zajmować tylko opieka pracowniczą,
zatrudnieniową do imigrantów rosyjskojęzycznych, bo nie tylko
ukraińskich, ale też i Rosja, Białorusinów, itd. Ale przecież jak są inne
republiki azjatyckie, to również ci ludzie mówią w języku rosyjskim, bo to
jest lingua franca tego obszaru kulturowego i językowego. Więc
popatrzmy na to z punktu widzenia pragmatycznego. Słuchajcie, imigrant
to nie jest problem, to jest wyzwanie, to jest szansa, nikt z nas nie wie,
ilu wśród tych imigrantów nie ma ludzi bardzo utalentowanych, którzy nie
tylko stworzą dobry biznes, będą dobrymi inżynierami, itd. Patrzmy,
każdy człowiek, bez względu na kolor skóry, kulturę, wyznanie, to jest po
prostu dziecko Boże, jak powie ktoś o orientacji powiedzmy quasi
religijnej, czy humanistycznej, ale można też popatrzeć, że to jest po
prostu szansa dla gospodarki. I my w Gdańsku reagujemy na fakt, czyli
na te kilkanaście tysięcy imigrantów, którzy już są i mówimy do nich,
słuchajcie, nie jesteście dla nas problemem, pracujecie tu, myśmy was
nie zapraszali, wyście tu przyjechali za pracą i teraz chcemy, żebyście
się nauczyli języka polskiego, naszych reguł, naszych obyczajów,
żebyście się dobrze czuli a być może niektórzy z was nigdy nie wrócą
na Ukrainę czy do Rosji, do Białorusi, tylko tutaj wzrosną, założą rodzinę,
będą mieli dzieci. I my reagujemy nie jak już będzie problem, tylko nim
ten problem wystąpi. I powtórzę raz jeszcze, proszę nie wmawiać
nikomu, bo będziemy na to ostro, jednoznacznie reagować, ani
Adamowicz, ani Olech, ani pani Siciarek z Centrum Imigrantek
i Imigrantów, my nie zapraszamy uchodźców, bo my jesteśmy
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odpowiedzialni, za te sprawy nie odpowiadamy. To tylko pani Beata
Szydło może zaprosić uchodźców albo nie zaprosić. Na razie nie
zaprasza. Jeżeli pani Beata Szydło zdecyduje się kiedyś zaprosić i nas
poprosi, czy chcielibyście pomóc, to my wtedy najprawdopodobniej
powiemy tak, pani Beato, pomożemy, bo jesteśmy do tego w takiej ilości
przygotowani. Ale my uchodźców nie zapraszamy i proszę nie grać kartą
antymuzułmańską, antyimigrancką, antyarabską, to ma krótkie nogi.
Dzisiaj w Polsce, również niestety w Gdańsku, mamy wzrost nastrojów,
wśród zwłaszcza młodzieży, w wieku od 18 do 35 roku, nastrojów bardzo
ksenofobicznych, zamkniętych, niechętnych, lękowych. Co prawda w
pogłębionych badaniach okazuje się, że ta młodzież wcale się nie
obawia o miejsca pracy, to w ogóle nie występuje ten problem. Zwraca
uwagę tylko na jeden problem, a mianowicie, czy za tym nie pójdzie
zagrożenie terroryzmem, o, to jest rzeczywiście. Ale uwaga,
przepraszam, jest super sprawny minister obrony narodowej Antoni
Macierewicz, jest równie sprawny minister spraw wewnętrznych
i administracji, to jest w ogóle sprawny rząd i ja jestem przekonany, ze
rząd będzie wykonywał swoje obowiązki, po prostu nie dopuści do
przekroczenia, wniknięcia przez granice Rzeczpospolitej ludzi, którzy
mogą być potencjalnym materiałem na zrobienie z nich terrorystów. Ale
przecież ani Olech ani ja ani Kolwalczuk ani Oleszek, my przecież nie
jesteśmy od tego. Od tego jest rząd. A my się zajmujemy tylko tymi,
którzy już zostali przez rząd wpuszczeni w granice Rzeczpospolitej i
wpuszczeni w granice administracyjne Gdańska. I proszę to mieć na
uwadze, my się zajmujemy istniejącymi, powtórzę po raz piąty czy
szósty, imigrantami, którzy już dzisiaj mieszkają. Owszem, ten program
będzie też służył tym, którzy prawdopodobnie przyjadą, bo jak wskazują
statystyki powiatowych urzędów pracy w głównych polskich miastach,
ilość zgłoszeń ze strony pracodawców chęci zatrudnienia Ukraińców
gwałtownie rośnie ze względu na tą lukę zatrudnieniową o której
mówiłem. A więc tutaj też przepisy prawne mają się zmienić, powiatowe
urzędy pracy mają wydawać decyzje administracyjne dla pracodawców,
czyli zwiększy się kontrola służb publicznych nad przepływem siły
roboczej z zewnętrznych granic Polski i Unii Europejskiej. Mam nadzieję,
że te bardzo szczegółowe wyjaśnienia uspokoją pana przewodniczącego
Koralewskiego
i
państwa
radnych,
że
patrzymy
na
to
zdroworozsądkowo, bez emocji, pragmatycznie, choć oczywiście ideowo
również, bo uważam, że polityka musi być etyczna i powinna być polityką
ideową a nie tylko polityką słupków poparcia popularności. Dziękuję.
Radny PIOTR WALENTYNOWICZ
Szanowny panie prezydencie, jakoś nie słyszałem aby ktokolwiek chciał
wyrzucać imigrantów, którzy już tu są, więc to jest troszeczkę na wyrost
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powiedziane, tak samo jak bym nie chciał, dyskusja pewnie będzie
długa, aby insynuowano albo sugerowano, że nie wiem, jestem
antyukraiński czy antyafrykański czy nie wiem, rasistą, bo po pierwsze,
jest to nieprawda, po drugie nie sprzyja to merytorycznej rozmowie.
Natomiast z pana wypowiedzi można było wywnioskować, że tak
naprawdę ten model nie musi być umocowany uchwałą. Tym bardziej, że
dotyczy to mieszkańców, którzy już są, imigrantów, jak i również tych,
którzy przybędą i teraz wygenerowanie mieszkań, miejsc w
przedszkolach, w żłobkach, po prostu powinniśmy, zanim zagłosujemy
nad tym, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w sposób wystarczający
zapewniliśmy tego typu rzeczy mieszkańcom Gdańska, czy ta ilość ludzi
czekających na miejsca w żłobkach, w przedszkolach, na mieszkania nie
jest zbyt duża, żeby w ten sposób procedować ten model w projekcie
uchwały. Bo my nie jesteśmy radnymi z Afryki, czy skąd tam, tylko
radnymi Gdańska i interesy Gdańska powinny być najważniejsze,
gdańszczan, prawda, poza tym nie wiemy, jak się potoczy sytuacja ludzi
na Wyspach, a tam też sporo gdańszczan mieszka i też może wrócą
tutaj i będą szukali tego miejsca, więc nie ma powodu, uważam, aby to
było procedowane jako uchwała. Czyli po prostu zadajmy sobie pytanie,
drodzy koledzy i koleżanki, czy na tyle zabezpieczyliśmy naszych
mieszkańców aby procedować to w postaci uchwały. Dziękuję bardzo.
Radny WOJCIECH STYBOR
Pan prezydent Adamowicz troszeczkę skrócił moja wypowiedź,
ponieważ było bardzo dużo elementów, na których ja chciałbym się
skupić. Powiem szczerze, bo chciałem się skupić na właśnie tym
pragmatycznym podejściu. Ostatnio prezydent Bojanowski stwierdził, że
mamy 2,4% bezrobocia w Gdańsku. Oznacza to, że bezrobocie w
Gdańsku nie występuje, to znaczy brakuje rąk do pracy. Pan prezydent o
tym wspomniał. Naturalna stopa bezrobocia, czyli powiedzmy stan
równowagi, to jest 5% dla tych, którzy choć trochę liznęli nauki ekonomii.
Proszę państwa, padały tu wielkie słowa, była tam dyskusja z obu stron,
kto bardziej zna Pismo Św., kto posłuży się troszeczkę lepszym cytatem
z tego Pisma Św. Ja bym chciał podejść do tego pragmatycznie i
chciałbym postawić sprawę zupełnie inaczej. Mamy doświadczenia
państw zachodnich, moja osobista opinia na temat tego co się dzieje w
Europie, to jest wydaje mi się istota tej dzisiejszej naszej dyskusji,
aczkolwiek zupełnie odbiegająca od tematu, który procedujemy, bo jedną
rzeczą jest model asymilacji tych ludzi, pomocy ludziom, którzy
przyjeżdżają do nas a zupełnie czym innym jest polityka państwowa czy
polityka Unii Europejskiej czy kryzys imigracyjny wywołany przez
kanclerz Angelę Merkel. To są zupełnie inne tematy. My potrzebujemy
imigrantów w Polsce, potrzebujemy imigrantów, świadomych imigrantów,
63

imigrantów, którzy będą płacić podatki w tym kraju, którzy też są
gdańszczanami. Jeżeli pada pytanie, czy my zadbaliśmy najpierw o
gdańszczan a później będziemy dbać o imigrantów. Proszę państwa,
imigranci są również gdańszczanami, oni tu mieszkają, oni tu płacą
podatki i oni mają takie same prawa, jak inni gdańszczanie. Taka jest
moja opinia na ten temat. Musiałbym też się cofnąć do, i na koniec taka
refleksja historyczna troszeczkę, proszę państwa, Rzeczpospolita Polska
od XVI wieku przez cały czas szczyciła się tym, że było to miejsce, gdzie
spotykało się wiele kultur, byli Rusini, byli Litwini, Polacy, Żydzi, Węgrzy,
można jeszcze dużo wymieniać, Francuzi, mnóstwo nacji spotykało się
na naszym terenie. Rzeczpospolita Polska była przez wiele wieków
pokazywana za wzór dla innych krajów europejskich. Dlatego też dopiero
tak naprawdę sami Polacy i to przez nacjonalizm, właściwie w 1921 po
haniebnym traktacie ryskim sprowadzili tak naprawdę poprzez
nacjonalistyczną politykę, myśmy się nie dość, że pozwolili wielu setek
tysięcy km kwadratowych naszych terenów na wschodzie ale i 1,5 mln
także Polaków a także ludzi, którzy się uważali za Polaków. Dlatego
uważam, że my powinniśmy pomóc ty ludziom stać się Polakami,
gdańszczanami. I o to tutaj chodzi, żeby nie tworzyły się getta, żeby ci
ludzie poczuli się tutaj wolni, tak, jak my się czujemy wolni. I o to do
wszystkich apeluję. Dziękuję bardzo.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Szanowni państwo, ja już za te uchwały dziękowałam, radnemu
Walentynowiczowi chciałam tylko powiedzieć, że uchwała to jest
podstawowy akt prawny, którym powinniśmy się zajmować, więc jeżeli
by nie była to uchwała, byśmy o tej sprawie w ogóle nie rozmawiali. To
jakby zamykając temat, natomiast ja bym prosiła was wszystkich,
szanowni państwo, tutaj zgromadzonych na sali i gości żeby nie
traktować imigrantów jak numery, to nie jest nr 1, nr 2, nr 3, to są
konkretni ludzie. I my się poruszamy w takim strasznie wielkim poziomie
abstrakcji, nie, ci ludzie mają nazwiska, moim przyjacielem osobistym
jest Larry Okey Ugwu, który przyjechał wiele lat temu do Polski, który
wycierpiał tutaj różne sytuacje, był pobity, był dyskryminowany,
szykanowany, dzisiaj jest obywatelem Polski, mimo wszystko, tak. Więc
jeżeli my dzisiaj rozmawiamy, że ci ludzie nie są gdańszczanami, oni są
gdańszczanami, wam chodzi o to, że oni nie są Polakami, ale mogą być.
Przyjmijmy ich tak, żeby nie byli oszukiwani, okradani i traktowani
gorzej. Ja kilka lat temu, kilkanaście lat temu kilkadziesiąt miałam
sytuacji osobistych, mój ojciec został w stanie wojennym w Hiszpanii,
spał na ławce przez trzy miesiące, był oszukiwany, okradany, on był
właśnie takim imigrantem. Dzisiaj przyjeżdżają Ukraińcy, ludzie na ich
zarabiają, biorą haracze od wynajmu mieszkania, haracze od ich pensji.
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My nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, ci ludzie, po prostu wymaga
tego człowieczeństwo, nasze człowieczeństwo, żebyśmy pozwolili im
tutaj żyć godnie. Co z tego, że przyjedzie taki imigrant i nie wyśle swoich
dzieci do szkoły czy do przedszkola, my musimy to umożliwić, bo to leży
w naszym interesie, bo Gdańsk, Polska musi być takim miejscem, które
jest otwarte dla wszystkich, bo my też ich potrzebujemy, czerpiąc z ich
jakby doświadczeń, kultury i tym podobnych tutaj zagadnień. Natomiast
oczywiście strasznie tutaj podnosiliśmy sytuację mieszkaniową, ja tutaj
poprę panią Annę Kołakowską, być może pierwszy i ostatni raz w życiu.
Jeżeli w Gdańsku jest sytuacja ekstremalna, jeżeli mamy biedę totalną,
dzieci niepełnosprawne, jeżeli jest problem mieszkaniowy, to ja jeszcze
nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, że nie można pomóc, tak, także
tutaj podejmowanie takich tematów, że mieszkańcy, rdzenni mieszkańcy
Gdańska nie mają mieszkań, to jest naprawdę trochę na wyrost, ta
uchwała umożliwiająca prezydentowi przydzielanie mieszkań weszła
w życie w zeszłym roku, pan prezydent jeszcze ani razu nie skorzystał
z takiej możliwości, żeby takie mieszkanie przekazać, nie bójmy się o to,
naprawdę, sprawiedliwość społeczna, ale i inna sprawiedliwość, o którą
tutaj apelował pan przewodniczący Koralewski, w Gdańsku funkcjonuje
od lat, funkcjonować będzie czy my będziemy radnymi, czy nie będziemy
i jeszcze wiele, wiele lat, do końca świata.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowny panie
prezydencie, ja bym chciał powiedzieć, że budzi we mnie duże
zdziwienie w ogóle pytanie, czy podejmować takie sprawy w formie
uchwały. Jest to o tyle niezrozumiałe w mieście, które tak naprawdę
swój początek po II wojnie światowej zawdzięcza imigrantom
wewnętrznym, przecież doszło do wymiany praktycznie całej ludności w
Gdańsku, i w sytuacji kiedy my jako gdańszczanie, kiedy nasi sąsiedzi
wyjeżdżają do Londynu, do innych miast europejskich, jako politycy
wysokiego szczebla i niskiego szczebla, domagamy się tego, żeby
Polacy mieli równe prawa, bo tam pracują, płacą podatki, więc powinni
mieć dostęp do żłobków, do przedszkoli, do opieki zdrowotnej, do opieki
socjalnej i tak się dziwimy Brytyjczykom, którzy w tym Brexicie pokazują,
że oni nie chcą tych Polaków, przecież oni płacą tu podatki, podtrzymują
wasz wzrost gospodarczy. Mamy sytuację analogiczną w Gdańsku, w
Polsce i zastanawiamy się, niektórzy radni w ogóle się zastanawiają, jak
tutaj ugryźć w ogóle tych imigrantów, że ten problem w ogóle nie istnieje,
wypisać jakiś regulamin, schować go do biurka. Proszę ja jednak apeluję
o to, jeżeli żądamy od naszych partnerów zagranicą równego
traktowania Polaków, jeżeli żądamy tego, aby Polacy mieli tam
możliwość zrzeszania się, organizowania się, dbania o swoją kulturę, ale
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jednocześnie przebywając w każdym mieście powinni szanować jego
obyczaje i kulturę, tak samo musimy postępować w Gdańsku, musimy
być wiarygodni w tym, co żądamy wobec innych, nie możemy żądać
wszystkiego, nie okazując w zamian nic. Dlatego to, co powiedział pan
prezydent, to nie jest karta zaproszeniowa, ta uchwała, dla wszystkich
migrantów z całej Europy, o tym decyduje rząd. Mamy w Gdańsku
problemy, z tymi problemami trzeba się zmierzyć i ci ludzie,
o których mówiła koleżanka Beata Dunajewska, to są konkretne
nazwiska, to są rodziny romskie, to są dzieci bez szczepień, to są dzieci
bez dostępu do opieki medycznej, jeżeli by posłowie partii rządzącej,
poseł Kaczyński martwi się o choroby przywleczone przez emigrantów,
inne rzeczy, to radni miejscy PIS powinni się przede wszystkim martwić o
to, że mamy tu taki problem w Gdańsku, realny i my musimy na to
reagować. To są pewne instrumenty dodatkowe, które dostają urzędnicy
i o których my mówimy otwarcie też wśród mieszkańców. My
mieszkańcom musimy uświadamiać, że są u nas już imigranci i chcemy,
żeby oni wadoptowali się do naszych warunków i razem z nami to miasto
współtworzyli. Dziękuję.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Panie prezydencie, my nie mamy problemu z wypowiedzią pani premier
Beaty Szydło, ponieważ polskie prawo reguluje kwestię solidarności
państwa polskiego z przybyszami z innych krajów, jest to wyraźnie
napisane w wielu sferach i państwo tutaj, w tym modelu integracji
zamierzacie poszerzyć ofertę, choćby opieki zdrowotnej, ofertę rynku
pracy, właśnie pod kątem jakby imigrantów, pomocy społecznej itd. Ale
to wszystko zostało zapisane w ustawie, w rozporządzeniach Rady
Ministrów, w rozporządzeniu ministra itd. Więc tak naprawdę jakby
nadajecie rozgłos czemuś, co w Polsce już funkcjonuje i co funkcjonuje
dobrze, robicie to tylko po to, by z dużym przytupem i głośno zaprosić
imigrantów do Gdańska. I jakie będą skutki, oczywiście będzie bardzo
wiele skutków, śmieszą mnie takie wypowiedzi, że nas ubogaci kultura
przybyszów z Afryki czy gdzieś tam z krajów islamskich, nie żartujmy
sobie i traktujmy poważnie całe dziedzictwo kulturowe Polski i cywilizacji
europejskiej. Tak chętnie mówicie państwo o rynku pracy, tak,
zatrudniani są potem na najniższych stawkach i w ten sposób to właśnie
gdańszczanie, Polacy tracą tutaj pracę, a poza tym, jeżeli tak bardzo
martwicie się państwo o to, że brakuje rąk do pracy, to zacznijcie
inwestować, zamiast w imigrantów, w szkolnictwo zawodowe,
zorganizujcie kursy dla spawaczy i inne tego typu działania, które
spowodują, że Polacy nie będą musieli wyjeżdżać do Anglii czy do
innych krajów, żeby poszukiwać pracy. A poza tym kilka lat temu były w
całej Polsce takie foldery, przyjeżdżajcie do Poznania, tam czeka na was
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praca, przecież w wielu miastach Polski, w wielu gminach Polski, nawet
w zachodniopomorskim to bezrobocie jest dużo większe, więc okażmy
solidarność Polakom, zapraszajmy ich do Gdańska, wspierajmy ich tutaj.
Tak często się państwo powołujecie, tak chętnie i to notorycznie, na
nauczanie kościoła, na magisterium kościoła, na Pismo Św., na Jana
Pawła II, to proponuję, przeczytajcie, co Jan Paweł II mówił w kwestii
homoseksualizmu, w kwestii tego, czym jest rodzina, czym jest
małżeństwo, bo na to to się nigdy nie powołujecie, tak, jakby nie istniało
nauczanie kościoła w tych kwestiach, które wam nie odpowiadają.
Dziękuję.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź 21 czerwca napisał również do
pani Anny Kołakowskiej list, fragment jeden przeczytam: „z pełnym
uznaniem przyjmuję zaangażowanie wielu osób w tworzenie gdańskiego
modelu integracji imigrantów, który jest świecką realizacją przykazania
miłości Boga i bliźniego wobec osób, które z różnych powodów szukają
nowego miejsca do życia”. Ja wiem, tylko wszyscy dostaliście, wszyscy
się powołują na Jana Pawła II, wszystkich świętych, natomiast gorzej jest
z implementacją czyli praktykowaniem tych wiar. Ja tu stanowczo
protestuję, nauczanie Jana Pawła II i Franciszka Papieża nie wyklucza
homoseksualistów w taki sposób, jak to pani robi co roku na marszu
równości. Nigdy Jan Paweł II czy Papież Franciszek czy szanujący się
kapłan, człowiek po prostu, nie będzie wyzywał, tak, jak pani wyzywa
innych bliźnich ze względu na ich orientację seksualną. To jest ich
sprawa, jak się kochają i się z kim kochają, a pani nie ma żadnego
prawa pouczać i wytykać i wykluczać. I jeszcze pani chodzi do kościoła,
demonstruje swoją religijność, epatuje pani swoją religijność, pani
ośmiesza swoją religijność w ten sposób, odtrąca ludzi od wiary.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja bym prosił o krótkie wypowiedzi, bo jest jeszcze bardzo wiele osób
zgłoszonych.
Radny PRZEMYSŁAW RYŚ
Szanowni państwo, jesteśmy miastem z tradycjami kosmopolitycznymi,
nie możemy dopuścić do sytuacji takich, jakie mają miejsce np. w
Białymstoku, gdzie studenci z innych krajów boją się opuszczać
akademiki, boją się wychodzić na ulice, na ulicach grasują bojówki
brunatne, po części spierane przez prawą stronę naszej sceny
politycznej. Koledzy i koleżanki z PIS, wspólnie chcemy, żeby
respektowano prawa mniejszości, polskiej mniejszości, setek tysięcy
naszych rodaków na Wyspach. żeby to się odbywało, musimy
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respektować te prawa u nas w mieście. W naszym mieście żyje około
300 obywateli Wielkiej Brytanii, to są też imigranci, panie
przewodniczący Koralewski, wspomniał pan na samym początku sesji o
muzułmanach plujących na krzyż, ja się pytam, kto będzie pluł na ten
krzyż w naszym mieście. Czy będą to prawosławni Ukraińcy i Rosjanie,
Skandynawowie, Włosi, Hiszpanie, może Niemcy? Zastanówcie się, do
czego prowadzi wasza polityka, dzisiaj turysta z katolickiej Portugalii czy
Hiszpanii znieważany jest na ulicy tylko dlatego, że ma ciemniejszą
karnację. Nie idźcie ta drogą.
Radna MAGDALENA OLEK
Postaraj się krótko. Zacznę od tego, że nie mam pojęcia co jest takiego
zabawnego w obogacaniu się przez inne kultury, bo wystarczy
prześledzić chociażby naszą, historię naszej kultury, żeby zobaczyć, ile
czerpaliśmy z innych. Jestem nawet odrobinę zażenowana, że musze
tłumaczyć coś takiemu komukolwiek, a zwłaszcza osobie, która
wykonuje zawód nauczyciela. Idąc dalej, faktycznie, Wojtek Stybor
dobrze zauważył, że padło już tutaj wiele cytatów z Biblii, ze świętych,
etc., natomiast chciałabym jeszcze z tego skorzystać. Szanowny
przewodniczący klubu PIS, drogi Kazimierzu, jeśli dobrze wynotowałam
w trakcie twojego pierwszego wystąpienia, powołałeś się na ewangelię
wg. Św. Mateusza i odnalazłam ten rozdział 25, który zaczyna się
przypowieścią o pannach roztropnych i nierozsądnych. I ja bardzo was
proszę, pozwólcie nam, pozwólcie miastu Gdańsk być tą panną
roztropną, która przygotuje się na przybycie gościa, oczywiście stosując
duże uproszczenie. Dziękuje bardzo.
Radny ADAM NIERODA
Pan prezydent w swoim oświadczeniu na początku sesji przywołał dobry
cytat, proszę pozwolić, że przytoczę kolejny ciekawy cytat: „ każdy z
was, uchodźców, kto pyka do naszych drzwi, ma oblicze Boga, wasze
doświadczenie bólu i nadziei przypomina nam o tym, że wszyscy
jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami na tej ziemi, przyjętymi przez
kogoś z wielkodusznością i bez żadnych zasług. Ten, kto tak, jak wy
uciekł ze swojej ziemi z powodu ucisku, wojny, natury zniekształconej
przez zanieczyszczenia i pustynnienie, czy niesprawiedliwego rozdziału
zasobów planety, jest bratem, z którym trzeba dzielić się chlebem,
domem, życiem. Tyleż razy nie przyjęliśmy was, wybaczcie zamknięcie
i obojętność waszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia
i mentalności, jakiej wymaga wasza obecność. Traktowanie jak ciężar,
problem, koszt, jesteście tymczasem darem.” Są to słowa Papieża
Franciszka, wypowiedziane w kwietniu tego roku do mieszkańców
rzymskiego ośrodka pomocy dla uchodźców Astalia z okazji 35 –
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rocznicy jego powstania. Myślę, że nie wymagają dodatkowego
komentarza. Dziękuję.
Radna TERESA WASILEWSKA
Panie prezydencie, panie przewodniczący, drodzy przyjaciele, my tu
prochu nie wymyślimy, możemy tej uchwały nie przyjąć, przecież nikt
nam tutaj pistoletu nie przystawia, ale jak będziemy się czuli jutro,
pojutrze, w niedzielę. Nie będziemy się chyba dobrze czuli. Migracja jest
tak stara jak cywilizacja, ludzie zawsze migrowali, na początku lat 90.,
kiedy jeszcze nie było modelu, nie było takiego napływu uchodźców po
Europie i po świecie, do Gdańska przybyło bardzo dużo, może nawet w
tysiące, Ormian w związku z wojną w Górnym Karabachu. Oni, nie mając
modelu, nie mając właściwie możliwości załatwiania urzędowych spraw,
zdani byli na siebie samych. Dzisiaj, po dwudziestu paru latach możemy
powiedzieć, że oni, jako gdańszczanie, tu jest takie słowo, które się już
powtarza, ubogacili, istotnie ubogacili, każdy z nas będąc na jakiejś
wystawie widział ich obrazy, ich rzeźby, widział dzieci tańczące, widział
informatyków, z nimi się stykał, ubogacili, naprawdę ubogacili. Dzisiaj, w
związku z tym, że na razie napływają do nas Ukraińcy, ponieważ w
naszej firmie również zatrudniamy Ukraińców, i tu chciałabym, żeby nasi
przyjaciele z opcji opozycyjnej pomogli mi odpowiedzieć na pytanie
jednego z nich, Bogdana, który mnie zapytał, czy pani wie, co czuje
człowiek, który wychodząc rano z domu, kiedy wrócił do niego, jego nie
było, tego domu, co on czuje. Jak myślicie, co można jemu
odpowiedzieć? Ja bym chciała. W każdym razie myślę, że tutaj już
właściwie zbyt dużo nie trzeba dodawać, ale ponieważ naszym wzorem
heroizmu, a dzisiaj my nie jesteśmy zobligowani do heroizmu, takiego,
jak ludzie w czasie wojny, którzy rodziny, narażały swoje życie, przecież
my nie narażamy życie, my się mamy tylko podzielić tym, co Bogu
dziękować, się dorobiliśmy. Tam było zagrożenie życia, za taką pomoc,
było zagrożenie zesłaniem do obozu koncentracyjnego, a jednak ludzie
pomagali. Prawdziwi herosi, a my, można powiedzieć, jesteśmy w tej
chwili tacy bardzo przeciw, ale czy możemy sobie powiedzieć, że
jesteśmy ludźmi? Jednak jak nie uchwalimy tej uchwały, to niezupełnie
się będziemy dzisiaj wieczorem dobrze czuli. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja też powiem coś od siebie, że pewnie wszyscy, jak tu siedzimy,
chcemy do wspólnej Europy, tak, że mówimy o tym, że Europa, chcemy
pomagać również, chociażby Ukrainę w tym dążeniu, a zarazem co
robimy? To jest takie wybiórcze, chcemy, boimy się o to, co się stanie z
naszymi Polakami w Anglii, czyli to jest takie bardzo wybiórcze
traktowanie. My od siebie nic, takie pojęcie Kalego, niestety i proszę
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państwa, zróbmy wszystko, żeby oni się dobrze tutaj czuli, byli
gdańszczanami, pracowali, razem z nami, byli naszymi sąsiadami i oni
również będą płacić podatki, oni również będą to miasto budować.
O to zadbajmy.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący wysoka rado, ja mam nadzieję, będę się
streszczał, ale gdyby mi tam sekundy zabrakło, mam nadzieję, że może
prezydent użyczyć swojej obszernej puli czasu, w związku z tym pragnę
tylko zauważyć, bo mieszkańcy Gdańska, którzy tego słuchają albo
czytają protokół, powinni wiedzieć, co jest w tym projekcie. Otóż ja
proszę państwa, wysoka rado, mówię z punktu widzenia emigranta, bo
nim byłem. Byłem w czasach stanu wojennego, więc przeżyłem to na
własnej skórze, opcje wtedy były takie, że można było żyć na własną
rękę albo w jakimś obozie azylanckim. Więc ja żyłem na własną rękę,
sam walczyłem o swój byt. Więc przeżyłem. Z drugiej strony, ponieważ
tutaj się ciągle mówi Ukraińcy, Ukraińcy, ta uchwała dotyczy wszystkich
cudzoziemców, tak, a ja również pracowałem na bliskim wschodzie,
poznałem te ludy, które zamieszkują tą część bliskiego wschodu od
Europy aż po Iran , znam ich mentalność, mam tam na pewno do dziś
wielu przyjaciół, mam też świadomość, kim są, jakie mają tradycje
obyczaje, co jest dla nich najważniejsze, więc tylko tytułem wstępu
chciałem powiedzieć, że mówię o tej uchwale z punktu widzenia tych
własnych doświadczeń życiowych. Szanowni państwo, w tym projekcie
jest , że za realizację poszczególnych działań odpowiedzialni są:
dyrektor szkoły, pedagog, rada rodziców, szkolne zespoły zadaniowe,
uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, organizacje trzeciego sektora, pomorskie
kuratorium oświaty, urząd miejski w Gdańsku. Więc mówię to głośno, bo
rada rodziców może do dzisiaj tego nie wiem, że będzie za to
odpowiedzialna. W innym miejscu zaznaczyłem sobie, a to są tylko
najważniejsze może kwestie, które wybrałem, tyle, ile mam palców u
ręki. Przemoc i dyskryminacja, ja szanowni państwo, chociaż nie mam
ciemnej karnacji, to jestem dyskryminowany czasem na ulicy, ponieważ
jestem znany z tego, do której partii należę i z tego tytułu jestem
dyskryminowany i musze bronić swojej godności, często fizycznie, panie
prezydencie, wysoka rado, więc to nie dotyczy tylko innego koloru skóry,
to dotyczy wszelkich aspektów naszego życia. A więc przemoc
i dyskryminacja w tym programie jest zapisana w działaniach, że będzie
„rozwijanie zespołu ds. przemocy i dyskryminacji, a więc gromadzenie
i klasyfikowanie danych dotyczących przemocy i dyskryminacji wobec
imigrantów, przejawów mowy nienawiści”, pytanie, czy ja już jestem na
tej liście? „Przestępstw motywowanych uprzedzeniami, przypadków
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nierównego traktowania na rynku pracy, przemocy wobec kobiet
imigrantek w rodzinie, dostępu osób pokrzywdzonych do przemocy
prawnej, socjalnej, psychologicznej”. To ma robić urząd miejski proszę
państwa, prawda? Dalej „stworzenie i wdrożenie w instytucjach miejskich
kodeksów antydyskryminacyjnych”. A więc to są instytucje miejskie.
„Zapobieganie postawom i stworzenie efektywnych procedur ścigania
przestępstw dyskryminacyjnych”. To chyba przerośnie urząd miejski, mi
się wydaje. „Zapewnienie imigrantom stałego dostępu do
instytucjonalnych i nie instytucjonalnych form pomocy w sytuacji
doświadczenia dyskryminacji i przemocy”. Ja tylko w tej sytuacji i pan
prezydent, możemy zawołać policję. Więc nie wiem, co tu jest na myśli.
Ale dalej pisze tutaj pan prezydent: „zabezpieczenie bezpiecznego
schronienia dla imigrantek i uchodźczyń. Powołanie w ramach PUP
referatu ds. obsługi cudzoziemców”. Czyli coś bardzo ekskluzywnego.
Tak na marginesie, panie prezydencie, ja już widzę, już jest w Gdańsku
taka lista kolejkowa, do tego automatu, który kartki wydaje z numerkami i
jak przyszedłbym teraz, do tej, żeby tam wcisnąć numerek, to mi mówią
min. Ukraińcy i Mołdawianie – musisz się tam wpisać na listę, bo inaczej
ci tego nie wolno nacisnąć. Więc już mamy ten problem. Co zrobimy,
kodeks, postawimy policjanta? Tego typu problemy mają mieszkańcy
Gdańska na dzisiaj. „W ramach zadania realizacja i rozszerzenie
indywidualnego programu integracji, bo ten program będzie obejmował
szkolenia,
naukę
języka,
tłumaczenia,
wsparcie
mentorów
i wolontariuszy itd.” Także mnóstwo tego rodzaju rzeczy jest tu
zapisanych, z tym wszystkim powinien się urząd miejski uporać. Jak on
sobie z tym poradzi, zupełnie nie wiem, panie prezydencie, stąd mówię,
zapisanie tego w formie uchwały to jest wielkie wyzwanie, to jest wręcz
nie do wykonania. A pan ma tą uchwałę podobno wykonać.
Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja myślę, że może na bieżąco poprosimy pana dyrektora, żeby wyjaśnił
te wszystkie wątpliwości pana radnego. A jeżeli wykona, panie radny,
prezydent i jego ludzie, to co? To wyrazi pan szacunek? Złapiemy go za
słowo teraz, sekundę.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Ja myślę, panie przewodniczący, że pan dyrektor nic do tego dodać nie
może, bo to jest integralna część uchwały i nawet jeżeli ja coś tam do
tego dopowie, to ja przeczytałem to, co jest w uchwale.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Nie, ale ja się spytałem, bo pan powiedział, że to jest niemożliwe
wykonać. A jak zostanie wykonane, to?
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
A nie, to chwałą, że pan prezydent da radę. To chwała. Natomiast co do
sensu powiedzmy i tych warunków zawartych w tej uchwale, to ja mam
dlatego wątpliwości, bo pan prezydent nie znalazł środków dla
gdańszczanek, kiedy postulowaliśmy o szczepienia przeciwko HPV np.,
nie znalazł tych kilkuset tysięcy rocznie, a tutaj może być większe może
możliwości na wydatkowanie.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Prosimy pana dyrektora, żeby wyjaśnił.
PIOTR OLECH – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Ta część wdrożeniowa ma być też realizowana z udziałem wielu
podmiotów i instytucji. Rolą urzędu miejskiego jest pewnego rodzaju
koordynacja i wspieranie tego całego partnerstwa właśnie w tym
obszarze. Czyli to jest jakby jedna rzecz. Czyli nie cały model ma być
wdrażany przez urząd miejski, raczej właśnie to oddolne
zapotrzebowanie instytucji, organizacji, ponad 80 zaangażowanych w
proces budowania modelu, to to są też instytucje, organizacje, które
wezmą odpowiedzialność za jego wdrażanie. Czyli to jest jedna rzecz.
Druga rzecz, referat ds. spraw obsługi cudzoziemców, to nie jest żadna
elitarna jednostka, to jest po prostu wymóg czasu. 20 tys. wniosków o
zatrudnienie cudzoziemców w PUP. Dziesiątki czy setki obcokrajowców,
którzy przychodzą i wymaga tego po prostu sprawna obsługa
gdańszczan. Kwestia dyskryminacji i przemocy. Ja rozumiem, że każdy z
nas, gdańszczan, Polaków, może doświadczyć także niemiłych sytuacji
dyskryminacji czy jakichś działań przestępczych. Natomiast zgoła jednak
doświadczenia migrantów przebywających tutaj w Gdańsku są odmienne
od naszych. Wystarczy podać przykład sprzed dwóch miesięcy, kiedy
policja zbagatelizowała groźby kierowane do rodzin migranckich,
zagrożonych bezdomnością, żyjących na działkach i doszło do aktów
przemocy. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i po to właśnie te
działania, po to inwentaryzowanie np. sytuacji, po te lepsze reagowanie
służb miejskich i wspieranie migrantów w odpowiednim zgłaszaniu i
prowadzeniu spraw. W sytuacji, kiedy nie zna się np. języka polskiego,
kiedy nie ma się oparcia przyjaciół, nie rozumie się funkcjonowania
instytucji tutaj w Gdańsku, to to wsparcie jest potrzebne.
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Radna EMILIA LODZIŃSKA
Dziękuję bardzo. Muszę trochę zmartwić radnych PIS, tak czy siak i tak
my ta uchwałę przegłosujemy, bo ona jest potrzebna i słuszna. Więc, jak
to mówią, bez względu na wasze głosy i tak przejdzie i tutaj myślę, dla
dobra gdańszczan, dla dobra tych osób, które tutaj pracują, mieszkają,
płacą podatki, ta uchwała zostanie przegłosowana. Dziękuję.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam nadzieję, że to tylko
wynika z pewnego nieprecyzyjnego wyrażania się przez pana
prezydenta, a nie chęci manipulacji. Ja rozumiem, że pan prezydent ma
dzisiaj ciężki dzień, ale rok temu o tej porze premierem rządu RP była
pani Ewa Kopacz. Ja też rozumiem, że pan chce może o tym
zapomnieć. Druga kwestia, w tym samym czasie rok temu rzecznik tego
rządu, pan Tomczyk mówił, że Polska jest w stanie przyjąć każdą ilość
imigrantów i być może dlatego ten temat budzi takie duże emocje.
Przypomnę też o drugim akapicie pisma księdza arcybiskupa, który mówi
o wyzwaniu w kontekście wypowiedzi Jana Pawła II i rzeczywiście, takie
wyzwanie zgotowała nam kanclerz Merkel, w sposób niekontrolowany
otwierając granice Europy. Dlatego też chciałem bardzo serdecznie
podziękować ks. arcybiskupowi za ten list i radni PIS na pewno wezmą
ten list pod uwagę i zagłosują tak, jak chcieliby gdańszczanie i chcieliby
mieszkańcy, których reprezentuję. Dziękuję.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Sprostowanie. Pani premier Szydło w listopadzie ubiegłego roku, także,
tak jest, rok temu. Także naprawdę była to pani Beata Szydło i bardzo
ładnie zachowała, natomiast gorzej się zachowała oczywiście w
sprawach generalnie uchodźczych itd., ale w sprawie tutaj ukraińskich
uchodźców oczywiście bardzo dobrze. Tak, jak powiedziałem, myśmy 5
rodzin przyjęli, a więc przekażcie tam do centrali, liczę na to, że Paweł
Adamowicz pierwszy tutaj przedmiot do łowów zrealizował politykę rządu
pani Beaty Szydło. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, żeby być
obiektywnym, moja ta pretensja, o której mówiłem, o braku polityki
imigracyjnej, osiedleńczej, ona dotyczy i również rządów 8 – letnich
koalicji PO-PSL i to mówię wyraźnie. Tak, to było zaniechanie. Dlatego,
że ci, którzy zajmują się rządzeniem państwa, muszą przewidywać
pewne procesy społeczne z dużym wyprzedzeniem. Rządy Europy
zachodniej mają takie polityki, od dawna. Ja pamiętam, jak jedna z
francuskich tutaj pracowników ambasady mi opowiadała, że jak było
takie szkolenie nt. właśnie problemów uchodźczych, imigranckich, to
jeszcze było 2 lata temu, konferencja duża, na najwyższym szczeblu,
wiecie, pół godziny i notable po otwarciu wszyscy wyfrunęli.
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Po 2 godzinach już prawie nikogo nie było. Dlaczego? Po prostu
mentalność administracji centralnej jest taka, że to nie dotyczy nas. Po
prostu ci ludzie często mają, przepraszam, punkt widzenia strasznie
zawężony, najdelikatniej mówiąc. Ale oczywiście patrzą na przywódców.
Natomiast problem z waszym, naszym rządem, waszym w sensie
partyjnym, moim w sensie ojczyźnianym jest taki, że wy nie wyciągacie
żadnych wniosków z tych błędów poprzednich lat, uważacie, że
niepotrzebna jest polityka imigracyjna, nie jest potrzebna polityka
osiedleńcza, to, co tutaj ktoś powiedział, nie reagują wasi ministrowie,
wasi politycy na przejawy ksenofobii, napaści, czy nawet zachowania
rasistowskie, mówiąc, jest to niewielka szkodliwość społeczna, np., nie.
A przecież policja, od tego zacznijmy, to jest zcentralizowana,
zhierarchiwizowana. Jeżeli pójdzie od góry sygnał, że każde zachowanie
takie ma być napiętnowane, to jestem przekonany, że od dzielnicowego
do komendanta głównego policji będą reakcje. Dzisiaj prokuratura już w
pełni politycznie podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, a więc
podobnie. Jak pan minister Ziobro powie, że każdy przejaw hejtu w
internecie, antyislamski, antyimigracyjny, antyuchodźczy, rasistowski itd.
Jest, to prawdopodobnie prokuratury od rejonowych do krajowej będą się
tym zajmować. Musi być przyzwolenie polityczne, zainteresowanie. I
ostatnie zdanie. To, co staram się w reakcji na głos pana
przewodniczącego Koralewskiego odpowiedzieć pan dyrektor Olech.
Ten projekt uchwały, on powstał od dołu, myśmy nie wynajęli ekspertów
za ciężkie pieniądze, żeby napisali nam program, jak to często się dzieje
i w rządzie i w samorządzie. Myśmy oddolnie, metodą prób i błędów
dyskutowali z dużym udziałem samych imigrantów, którzy opowiadali o
swoich losach, o swoich problemach. To po pierwsze. Po drugie, ten
dokument, ta uchwala ma znaczenie też edukacyjne. Ona ma uwrażliwić
nas wszystkich na te problemy. Ma otworzyć na to, żebyśmy nie udawali,
że nie ma imigrantów. Co jest bardzo istotne, a więc realizacja jego
będzie sumą zaangażowania rozmaitych instytucji i środowisk.
My będziemy ten program ewaluowali co roku, panie dyrektorze Olech.
Będziemy zbierać, będziemy oceniać się, co zrobiliśmy, czego nie
zrobiliśmy. Pan podał przykład szkoły i bardzo dobrze pan podał
przykład szkoły. Zgodnie z prawem międzynarodowym każde dziecko,
bez względu na to, jaki ma status, ma prawo do szkoły. Polska jest
zobowiązana. Więc jeżeli przyjęliśmy kiedyś czeczeńskich uchodźców, w
wyznaniu muzułmańskim, dodajmy, oni chodzą do szkoły na Oruni, do
16-tki. Tam jest bardzo dobra pani dyrektor, która bez żadnych wielkich
szkoleń, po prostu ma dobre serce, ma humanistyczną świadomość, ona
tymi dziećmi czeczeńskimi się zajmuje. Pamiętacie, oni nie mają ojców
bo ojcowie zginęli. Są kobiety. Ale te kobiety, jak one się świetnie
systematycznie asymilują, złe słowo, wróć, integrują. One na początku,
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np. ja mam takie osobiste doświadczenie, nie podawały mi ręki, bo
zgodnie z muzułmańską religią, obcemu mężczyźnie kobieta nie może
podać ręki. Słuchajcie, po dwóch, trzech latach kolejna impreza, te panie
normalnie się witają, normalna reakcja itd. Więc, bo one są
rosyjskojęzyczne, a ja się pytam ich, co się wam zmieniło, one mówią,
wy jesteście tacy, jak my, normalni, ja się was nie boję. A ja mówię, a jak
to tak z religią, obyczajem, jest nie po drodze, ona mówi, wie pan, mówi
do mnie po rosyjsku, życie jest najważniejsze. Więc bardzo mądre panie.
One świetnie gotują, świetnie robią, teraz, jak wiecie, trwa ramadan, ja
pójdę jak co roku do meczetu, was też zapraszam, pójdziemy oczywiście
po zachodzie słońca. Więc proszę państwa, my musimy w Gdańsku
właśnie wytwarzać kulturę obywatelską otwartości, dobrych relacji,
właśnie, żeby nie było wykluczenia, o którym pan radny Koralewski
mówił. Ja panu też powiem taka historię prawdziwą. Siedzę w kościele
św. Brygidy na mszy św., to był 31 sierpnia parę lat temu, ksiądz
arcybiskup odprawia msze, mówi – podajcie sobie znak pokoju, ja rękę
wysuwam do jednej pani, a ta pani na mnie patrzy z obrzydzeniem i mi
nie podała ręki, odwróciła się. Nie znana. Później patrzę, komunia św., ta
pani ostro zasuwa po komunię św. I rozumiem, że ona nie widzi w tym
żadnej sprzeczności. Ja tą historię opowiedziałem ks. arcybiskupowi i
wszystkim księżom, którzy tam byli na obiedzie u ks. proboszcza
Kowalskiego i dzisiaj też mówię o tym publicznie. Komentarzy nie było.
Ja takich przykładów mam mnóstwo. Ja idę ulicą, niekiedy słyszę:
ty chu…, ty platformiana świnio. I tego jest sporo, a więc my też jako
lokali samorządowcy, politycy, musimy przez swoje zachowanie
kultywować właśnie dobre relacje. My dzisiaj prowadzimy spór z radnym
Koralewskim, ale my na meczu Lechii i nie tylko, witamy się serdecznie,
rozmawiamy, a nawet i na piwo pójdziemy, i o to chodzi. Musimy dawać
dobry przykład, po to właśnie, żeby pana Koralewskiego nie spotkało coś
przykrego ze strony ludzi myślących inaczej politycznie niż pan. Ja nad
tym ubolewam w imieniu tych, którzy tak źle zrobili, ale mam nadzieję, że
pan również i mi współczuje, za tą panią i za tych innych panów, którzy
mnie tak wyzywają od czasu do czasu na ulicy albo patrzą z taki, jak
mówi moja córka, jakbym mamę zamordował. Więc to jest ważne, to też
jest kawałek życia, o tym trzeba mówić, ja uważam, ze ta dzisiejsza
dyskusja, ostatnie zdanie podsumowujące z mojej strony, ona ma
niezwykle kulturotwórcze znaczenie. Ja myślę, że naprawdę radni miasta
Gdańska i radni PO, PIS za ten udział w tej debacie, naprawdę należy
wam się duże uznanie, bo sądzę, że dokonaliśmy wspólnie dużego
kroku naprzód, jestem przekonany, że inne polskie miasta pójdą w nasze
ślady, bo takie programy integracji imigrantek, imigrantów są potrzebne
w każdym dużym mieście i my będziemy Olecha, w granicach rozsądku,
wypożyczać wszędzie tam, gdzie będzie takie zapotrzebowanie
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i oczywiście panią prezes Sieciarek również. I innych zaangażowanych
również w przygotowanie tego projektu, za co wam raz jeszcze bardzo
wszystkim dziękuję. Zresztą o 15.00 w ECS będziemy szczegółowo
dziękować. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Panie prezydencie, jedno sprostowanie, jak sam pan powiedział, nie
tylko muzułmanki nie podają rąk, też są inne, ja też znam takie.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Ostatni raz, podsumowując. Szanowni państwo, wydaje mi się, że każdy
z nas gdzieś na jakimś etapie stał się odbiorcą takich zachowań
przemocowych, tylko że my mamy procedury znamy języki polski,
wiemy, do kogo się zgłosić. Imigranci tego nie wiedzą. Dlatego bardzo
potrzebny jest taki model, żeby pomóc im wybrnąć z trudnych sytuacji.
My troszeczkę też, to piękne jest słowo, pada wielokrotnie, wychodząc
przed szereg kilka tygodni temu powołaliśmy taka radę ds. zapobiegania
przemocy. Trochę media dobrej zmiany wyszydziły ten nasz pomysł, my
natomiast brniemy, we wrześniu, mam nadzieję, że ta rada przy panu
prezydencie będzie działać. I to nie jest, nie chodzi o przemoc wobec
imigrantów, ale wszystkich, również przytoczonych tutaj wcześniej
homoseksualistów, którzy, nie rozumiem, jak można te dwie sprawy tutaj
ze sobą łączyć. Ale to jakby inna sprawa, szanowni państwo, jeżeli
chodzi o opiekę zdrowotną, to też jest w zakresie moich komisji, to jest
bardzo istotne. Ja podam tylko przykład. Prawdopodobnie to była
obywatelka Hiszpanii, związana z Polakiem, przyszedł moment
rozwiązania porodu, lekarze odesłali jej męża czy partnera do domu po
takie potwierdzenie, że ona tu może przebywać, że może być
beneficjentem tej opieki zdrowotnej. I ona tam została sama, bez
tłumacza, bez jakiejkolwiek pomocy. I o takie sytuacje tu chodzi. My nie
będziemy fundować tym kobietom implantów piersi, to nie chodzi o jakieś
ekstra fontannowe, nie wiadomo jakie wymysły, chodzi o godność i
podstawową opiekę zdrowotną. Szanowni państwo, tak samo, dla
przykładu idąc, ja współczuję Polce, która miałaby rodzić np. w Tunezji.
To jest analogiczna sytuacja. Trzeba się wczuć w sytuację tych kobiet,
tych mężczyzn, tych dzieci, żeby zrozumieć o co w tym wszystkim
chodzi. Podsumowując, wielkie, wielkie podziękowania dla dyrektora
Olecha, dla tych wszystkich ludzi, przytoczonej pani dyrektor, która w
tym zespole pracowała. Wracając do tego problemu Czeczeńców,
szanowni państwo, wykluczenie rodzi frustrację, jeżeli my tych
Czeczeńców zostawilibyśmy samych, to tam po drodze pojawiłaby się
szkoła koraniczna, do której chodzili chłopcy, z tych rodzin, którzy nie
wracali już do domu, tu się rodzi problem, a nie to, że my staramy się
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tymi ludźmi zaopiekować. To jest dobry kierunek. I zapobiegamy też
czemuś, takiej ważnej sprawie, mając tych imigrantów tutaj, opiekujemy
się już nimi dzisiaj. Ale my nie wiemy, jaka będzie nasza przyszłość.
Może za chwile rzeczywiście ci uchodźcy się u nas pojawią, ale my już
będziemy na to przygotowani i o to w tej uchwale chodzi. Dziękuje
bardzo.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Panie przewodniczący, szanowny prezydencie, szanowna rado, ja
bardzo króciutko, chciałbym zwrócić uwagę może już nie na samą treść
modelu, co na sposób pracy, w jakiej ten dokument powstawał. Od
początku transparentnie, od początku oddolnie, od początku można było
dołączyć do tego zespołu, brać w nim udział, konsultowany wyjątkowo
inaczej niż inne dokumenty, dla mnie w sposób wzorcowy. I ja rozumiem
niektórych, którzy mogą się z tą treścią zgadzać czy też nie, ale te
osoby, które mają wątpliwości, mogły też pracować nad tym programem,
szczególnie bardzo chciałbym podziękować przedstawicielom Wydziału
Rozwoju Społecznego, prezydentowi Kowalczukowi i szczególnie
dyrektorowi Olechowi, za ten wkład pracy nad tym właśnie programem,
nad tym modelem imigrantów i dziękuję.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Cieszę się, to, o czym powiedział pan radny Koralewski, także wielu
innych radnych. W naszych rodzinach mamy wiele doświadczeń
związanych z życiem na imigracji, tak też doświadczał nas los. Wiele
osób i w trakcie stanu wojennego i w trakcie słusznie minionego okresu
komunizmu było zagranicą, miało status czasem także azylanta i wiemy,
jak to było. Wydaje mi się, że w naszym mieście, mieście Solidarności,
powinniśmy umieć szczególnie za to podziękować i po prostu tym,
którym dzieje się krzywda, są w niedostatku, pomóc. Zmartwiły mnie
wypowiedzi kilku z państwa, natomiast wierzę, że pójdziecie po rozum
do głowy i także wobec wyjaśnień i prezydenta Adamowicza i pana
dyrektora Olecha, ale także wielu wypowiedzi różnych radnych, ale także
widząc tu na sali siedzących, za naszymi plecami, dzisiaj już żyjących
imigrantów w naszym mieście, gdańszczan, bo tak o nich należy
powiedzieć. Wybrali z różnych powodów nasze miasto na swój dom,
będziecie umieli podjąć właściwą decyzję. Ja chcę tylko wspomnieć o
jednej rzeczy, 2 maja podczas dnia flagi narodowej prezes Kaczyński
potwierdził nasze członkostwo w Unii Europejskiej i chciałabym,
żebyśmy także tutaj, na sali wszyscy wiedzieli, że jesteśmy członkami tej
wielkie wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, musimy także zmagać się z
różnymi trudnościami i wyzwaniami, które tę wspólnotę dotykają.
Dziękuję bardzo.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo. Prezydent Kowalczuk zrezygnował z głosu, za co
bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy listę mówców. Mam wniosek przed
sobą o 10 – minutową przerwę, klub PIS poprosił o 10 minut przerwy
i zgodnie z regulaminem 10 minut. O 14,00 zaczynamy.

Przerwa

Po przerwie
Proszę wszystkich radnych o zajmowanie miejsc, również gości,
wznawiamy za chwilę obrady sesji.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
10
0

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

Uchwałę Nr XXVI/673/16
w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji
Imigrantów

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Chciałbym raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim naszym
partnerom społecznym, którzy de facto przygotowali ten projekt uchwały.
Bardzo dziękuję już wymienionemu często dyrektorowi Olechowi,
mojemu współpracownikowi i zastępcy – prezydentowi Kowalczukowi,
wykonaliśmy kawał bardzo solidnej pracy. Pójdą następne miasta za
nami. Dziękuję bardzo.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Z tych kontrowersyjnych myślę, że to była ostatnia uchwała i że teraz
pójdą szybciej te uchwały. Tych uchwał jeszcze jest sporo, bardzo
proszę o taka dyscyplinę wewnętrzną i żebyśmy nie powielali głosów,
żeby mówić konkretnie i na temat.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 731);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. KSiB, KPGiM, KZP, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KK, KS, KZR, KTiP
opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
10
0

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

Uchwałę Nr XXVI/674/16
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2016 rok (druk 732);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. KSiB, KPGiM, KZP, KSiŁP, KE, KSSiOZ, KK, KS, KZR, KTiP
opinie pozytywne.
Radna BEATA WIERZBA
Ja tylko chciałam podziękować za zorganizowanie strefy kibica na Targu
Węglowym, przesunięcie środków, dziękuję.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja właściwie powinnam zrobić to przy druku wcześniejszym, ale dużo
emocji, więc przy budżecie to zrobię i chciałabym zwrócić państwa
uwagę na jedną ważna inwestycję, jest ich więcej oczywiście, natomiast
jedna z nich to rzeczywiście most w Sobieszewie, projekt przygotowany
przez nas, spotkał się z akceptacją, niezależnie od zmiany w
ministerstwie, otrzymał pieniądze i myślę, że powinniśmy się z tego się
wszyscy ucieszyć. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
10
0

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

Uchwałę Nr XXVI/675/16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2016 rok

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
4) w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(druk 727);
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TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk opiniowała KSiB pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
10
0

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

Uchwałę Nr XXVI/676/16
w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty
skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso (druk 718);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk opiniowała KSiB pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXVI/677/16
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty
skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
6) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego
(druk 708);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Druk opiniowała KSiB pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXVI/678/16
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
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7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulic Matki Polki, Batorego
i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku (druk 719);
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Na tym zakończyliśmy
omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulic Matki
Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku i wniesionych do
projektu planu uwag. Głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do
głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/679/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulic matki Polki, Batorego
i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
w mieście Gdańsku (druk 726);
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna. Na tym zakończyliśmy omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
w mieście Gdańsku i wniesionych do projektu planu uwag.
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 uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/680/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
w mieście Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej w
mieście Gdańsku (druk 702);

EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP i KK opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań
i panów jest za podjęciem uchwały?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/681/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej
w mieście Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona
i Junony w mieście Gdańsku (druk 703);
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/682/16
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
w mieście Gdańsku
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z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
11) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Przymorze – rejon ulic Chłopskiej
i Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku (druk 704);
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna.
Radna BEATA WIERZBA
Ja mam tylko prośbę aby w planie pomyśleć o tym problemie, który tam
występuje, a mianowicie zagęszczeniu samochodów, problemów
z wyjazdem z tej drukarni, co jest spowodowane dużą ilością
samochodów przy centrum handlowym Rampa i brakiem miejsc
parkingowym na tym terenie. Dziękuję bardzo.
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Ja bym tylko chciała wyjaśnić państwu, że w ramach prac nad tym
planem w momencie ustalania tutaj przeznaczenia, inwestor będzie
zobowiązany zabezpieczyć miejsca postojowe na swojej nieruchomości,
zgodnie z zapisami planu miejscowego.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
1

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

Uchwałę Nr XXVI/683/16
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Przymorze – rejon ulic Chłopskiej i
Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
12) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska
w mieście Gdańsku (druk 705);
EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/684/16
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska w
mieście Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
13) w
sprawie
złożenia
skargi
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego (druk 716);
87

EDYTA DAMSZEL – TUREK p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZP opinia pozytywna.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Ja bym chciał zaapelować do pani dyrektor, żeby zwrócić jakąś
szczególną uwagę na ten plan zagospodarowania Brętowo rejon ulicy
125, bo rzeczywiście, urzędnicy wojewody nie mieli żadnych zastrzeżeń
merytorycznych, tylko dziwne, nie do końca uzasadnione zastrzeżenia
formalno-prawne i z mojego życiowego doświadczenia wynika, że to na
pewno nie jest przypadek, tym bardziej, że do innych uchwał nie mieli
zastrzeżeń, nie wiem, co jest przyczyna, dlaczego ktoś chce opóźnić
wejście w życie tego planu, ale apeluję, żeby zwrócić na to szczególna
uwagę i ostrożność.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nic nie ma do dodania pani dyrektor, w związku z tym będziemy
głosować. Kto z pań i panów jest za podjęciem tej uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
0
10

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

Uchwałę Nr XXVI/685/16
w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
14) w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady
Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia
i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska”
(druk 728);
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MACIEJ LOREK Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KZR, KPGiM opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/686/16
w sprawie złożenia zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady
Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska”

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
15) w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 725);
LESZEK WALCZAK Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KSiŁP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
jest za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

30
1
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXVI/687/16
w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
16) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą:
Gdański Teatr Szekspirowski (druk 717);
BARBARA FRYDRYCH – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KK opinia pozytywna.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko przy okazji chciałam zapytać, rozumiem, bo nie pamiętam,
organizatorami Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego są gmina i urząd
marszałkowski, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy pan dyrektor
jest zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego, jeśli tak, to na
jaki okres, jeśli pani pamięta?
BARBARA FRYDRYCH – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Pan dyrektor jest zatrudniony w ramach umowy kadencyjnej, która
wygasa z tego, co pamiętam, w przyszłym roku, powinien być rozpisany
konkurs.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem
uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXVI/688/16
w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański
Teatr Szekspirowski

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
17) w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego doktora Mariana
Pelczara (druk 722);
BARBARA FRYDRYCH – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KK opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest
za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/689/16
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego doktora Mariana
Pelczara

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
18) w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 1050 – lecie chrztu
Polski (druk 723);
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BARBARA FRYDRYCH – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KK opinia pozytywna.
Radny MAREK BUMBLIS
Ja tylko tak dla porządku, jest to pierwszy pomnik, przy ważności
uchwały pomnikowej, jest taki nr 1, natomiast w przypadku Mariana
Pelczara, chciałbym zwrócić uwagę, że tam będzie ogłaszany konkurs,
konkurs teraz będzie jak gdyby normatywną sprawą dla wszystkich
nowobudowanych pomników w strefach najbardziej prestiżowych
Gdańska. Dziękuję.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko króciutko, chciałam powiedzieć, że to był bardzo dobry pomysł,
żeby rozbudować komisję pomnikową i nadać temu też takie ramy
uchwały i procedury pełnej przy ustalaniu pomników. Myślę, że to
uporządkuje także kwestie wymyślania pomników ad hoc różnych, tutaj z
kolegami radnymi, jest nas chyba troje czy czworo, chyba jest pan radny
Czauderna jeszcze, ale nie wiem, czworo? Czworo jest nas w tej komisji,
ale dotychczas na zebraniach było troje, z tego, co pamiętam, więc
cieszę się, że mamy tutaj nadane pewne ramy i idziemy w stronę
konkursową przy ustalaniu pomników w Gdańsku. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nie ma więcej głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem
uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/690/16
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 1050 – lecie chrztu
Polski

92

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
19) w sprawie przeniesienia pomnika Świętego Wojciecha (druk 724);
BARBARA FRYDRYCH – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KK opinia pozytywna.
Radny MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, szanowni radni, jest to pierwszy przypadek
przenosin pomnika, również przy ważnych przepisach uchwały
pomnikowej. W tym wypadku są szczególne warunki techniczne w
nowym miejscu ustawienia pomnika. Z wielkim żalem żegnam św.
Wojciecha ze Starego Przedmieścia, pokochali to miejsce mieszańcy,
franciszkanie, ale rozumiem racje tych, którzy wnioskują o przeniesienie
pomnika. To pomoże zidentyfikować miejsce, w którym jest uprawiany
kult św. Wojciecha. Dlatego komisja opiniowała pozytywnie, dziękuje
bardzo.
Radna ŻANETA GERYK
Szanowni państwo, ja w związku z tym, że jestem trochę zaskoczona
i nie wiem, może gdyby wnioskodawcy by powiedzieli parę słów,
dlaczego ten pomnik ma być przeniesiony, co takiego się wydarzyło
i gdzie, bo moja komisja żadna, w której pracuję, nie dostała do
opiniowania i dzisiaj się o tym druku dowiedziałam, dlatego bardzo
proszę wnioskodawców o kilka słów.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Szanowni państwo, pomnik św. Wojciecha został postawiony w miejscu
dosyć tymczasowym, na placyku przy kościele św. Trójcy, jest zasłonięty
krzaczkami, nie wyeksponowany, godne miejsce jest przy wjeździe do
Św. Wojciecha. Zebraliśmy opinie środowisk katolickich i takie było
przekonanie, że takie byłoby bardziej godne miejsce, na wjeździe do
Gdańska, gdzie tutaj swoją misje prowadził właśnie św. Wojciech. Stąd
ten wniosek. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Więcej głosów nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów
radnych jest za uchwaleniem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
4

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

Uchwałę Nr XXVI/691/16
w sprawie przeniesienia pomnika Świętego Wojciecha

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku (druk 721);
ANDRZEJ BOJANOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KPGiM, KSiB opinie pozytywne.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Panie prezydencie, to jest gdzieś w okolicy Maszynowa Park? To jest to?
Czy to jest zupełnie inna strona? To są biura czy przemysł?
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Panie prezydencie, czy te udziały można sobie zakupić, czy to tylko są.
Nie?
ANDRZEJ BOJANOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Po pierwsze odpowiadając panu radnemu Andrzejczakowi, generalnie to
jest założenie, że Hafen city ma lokować usługi przemysłowe nie
uciążliwe, ale oczywiście to nie wyklucza usług biurowych, dlatego
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uważam, że dopiero zdefiniowanie ostatecznego inwestora pozwoli nam
zdiagnozować po pierwsze, w jakiej formule będzie udostępniona mu ta
nieruchomość, to będzie sprzedaż czy to będzie dzierżawa, to jest
pierwszy element. Natomiast co do istoty rzeczy, w prestudium,
wykonalności dla strefy przylotniskowej założyliśmy tam rozwój usług
wraz z przemysłem, tak jest zdefiniowana ta działalność, zresztą
podyktowana również wymogami ochrony środowiska, nie możemy tam
za bardzo lokować mieszkaniówki i nie chcemy. Natomiast odpowiadając
niestety panu radnemu Zdanowiczowi, nie można objąć tych udziałów,
ponieważ te udziały obejmuje gmina i nie zakłada, w związku z tym, że
spółka realizuje dokładnie cele, które zostały przed nią postawione, już 8
lat temu, realizuje je co do joty, tak, jak chcemy, ten rozwój gospodarczy
jest min. zasługą, ten rozwój Gdańska, jest min. zasługą tej polityki, którą
prowadzimy za pośrednictwem też GARG, wobec czego nie zamierzamy
na dzisiaj sprzedawać udziałów w tej spółce.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam takie pytanie ogólnie, czy GARG ma konkretnego
inwestora,
który w tym miejscu by chciał się osiedlić i założyć swoją działalność czy
tylko po prostu to jest taka ogólna inwestycja na przyszłość i jeszcze
tego potencjału inwestora nie znamy.
ANDRZEJ BOJANOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Generalnie, jak zawsze, będziemy prowadzili postępowanie, bo w GARG
również są postępowania prowadzone, albo o dzierżawę albo o
sprzedaż. Natomiast faktem jest, że jest zainteresowanie z Pomorza,
firma zajmująca się produkowaniem elektroniki, ale na dzisiaj nie jest
ona wybrana, nie zostało przeprowadzone postępowanie. Jeżeli złoży
ofertę, to prawdopodobnie będzie musiała skonkurować zarówno formą,
jak i ceną.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
1
0

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

Uchwałę Nr XXVI/692/16
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w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod nazwą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z
siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu
21) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach
2016-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
6.837.000,00 zł (druk 707);
ANDRZEJ BOJANOWSKI Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE, KSiB opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/693/16
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 2016
– 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
6.837.000,00 zł

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu
22) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 715);
BARBARA MAJEWSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KSiB, KPGiM opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i
panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/694/16
zmieniająca uchwałę 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 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
23) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 730);
BARBARA MAJEWSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KSiŁP opinia pozytywne.
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Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Pani dyrektor, a na czym polega ta zamiana? Że z Heweliusza
przechodzi na Grunwaldzką, na Grunwaldzkiej wygasa a na Heweliusza
będzie nowy podmiot?
BARBARA MAJEWSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Aktualnie podmiot, który ma koncesję na Grunwaldzkiej 105 i Heweliusza
22 rezygnuje z Heweliusza, przechodzi tylko na 105 od momentu, kiedy
wygasi się dotychczasowa koncesja, natomiast Heweliusza 22 będzie
pustym obiektem, w który wchodzi nowy podmiot – Bukmacher Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

20
10
1

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

Uchwałę Nr XXVI/695/16
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu
24) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska
(druk 733);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE opinia pozytywna.
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Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Panie prezydencie, trochę obok uchwały, natomiast otrzymaliśmy przed
chwilą informację nt. tego, SKO uchyliła ten protest mieszkańców
dotyczący przedszkola na Jasieniu, DRMG otrzymała taka kopię tej
decyzji. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie będą dalsze kroki.
Zaskarżenie zostało uchylone i teraz ….
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani radna, ja nie znam jeszcze uzasadnienia, ale skoro to jest
pozytywne, natychmiast DRMG przystąpi do realizacji tego przedszkola,
mówimy o przedszkolu na 250 dzieci, które zgodnie z obietnicami z
zeszłego roku, jakie złożyliśmy, przy łączeniu szkoły na Stolema, ma
obsłużyć też najmłodszych uczniów, dzisiaj 6 – latków, którzy są poza
szkołą w tym miejscu. Rodzice, gdańszczanie czekają na to przedszkole
i na pewno zostanie zrealizowane.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gdańska
Panie prezydencie, tu jest jeszcze taka informacja, że decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego skierowana została przez SKO do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, czyli Wydział
Architektury i Urbanistyki w gdańskim magistracie. Konieczność
skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia wydłuża rozpoczęcie
prac o okres około 2- 3 miesięcy i czy pan się orientuje, czy to oznacza,
że cała procedura zaczyna się od początku i znów będzie można ją
zaskarżyć?
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jeżeli jest ponowne rozpatrzenie, to tylko dotyczy tego, tak, będzie
można ja zaskarżyć, będzie można ja prowadzić od początku, całą
procedurę od początku, natomiast mamy nadzieję, że plan sprawnie uda
się przeprowadzić.
Radna ŻANETA GERYK
Panie prezydencie, mam pytanie, czy te zmiany dotyczące sieci są
znaczące w stosunku do zeszłego roku, czy nie ma żadnych zmian
dużych? Jak duże są te zmiany?
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani przewodnicząca, chodzi o uchwałę, którą procedowaliśmy na
komisji? Tutaj nie ma żadnych zmian, które by były znaczące. Zmiany
się pojawią dopiero w przyszłym roku, po reformie edukacji.
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Radna ŻANETA GERYK
Czyli raz na rok uchwalamy, a w przyszłym roku będziemy dokonywać
istotnych zmian w związku z nowa ustawą?
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tak, raz do roku dokonujemy takiej uchwały, ustalamy sieć placówek
publicznych, a w przyszłym roku będziemy i powoływać i likwidować,
zgodnie z tym, jaki jest pomysł na reformę edukacji.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/696/16
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu
25) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al.
Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 711);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/697/16
w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu
26) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al.
Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 712);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem?
za
31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXVI/698/16
w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
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z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu
27) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 713);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem?
za
31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXVI/699/16
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu
28) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 714);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem?
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za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/700/16
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu
29) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Miasta Gdańsk na 2016 rok (druk 709);
IZABELA CHORZELSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KSSiOZ, KSiB opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/701/16
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Miasta Gdańsk na 2016 rok
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z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu
30) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno
– Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 710);
IZABELA CHORZELSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
KSSiOZ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXVI/701216
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno –
Rodzinnemu – jednostce budżetowej

z dnia 30 czerwca 2016r.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu

PUNKT 9
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Interpelacje i zapytania Radnych stanowią odpowiednio załączniki 36
i 37 do protokołu.
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PUNKT 10
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Brak

PUNKT 11
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pozwólcie jeszcze państwo, zanim będę państwu życzył, żebyście
odpoczęli, czyli urlopu dobrego i żeby dzisiaj nasi wygrali. Pozwólcie, że
zwyczajem, wczoraj było Piotrów, nie załapali się, tak, jak dzisiaj, ale
wszystkim Piotrom wszystkiego najlepszego, natomiast dzisiaj mamy
imieniny naszej koleżanki Emilii, także serdeczne życzenia od nas.
Szanowni państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek, zamykam sesję,
dziękuję bardzo.
Obrady zakończono o godzinie 15,10.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

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