PROTOKÓŁ NR XLVII/2018
Z XLVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

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

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Otworzył obrady XLVII sesji Rady Miasta Gdańska. Przywitał wszystkich
obecnych.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli
zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska, a innymi Gminami w sprawie wykonania zadań publicznych tych
gmin w zakresie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin
(druk 1474).
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
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Wpłynęły autopoprawki:
- druk 1461 – pkt 4, ppkt 21
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji
następującego projektu:
- w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a innymi Gminami w sprawie
wykonania zadań publicznych tych gmin w zakresie zagospodarowania
przez Gminę Miasta Gdańska frakcji wysortowanej z odpadów
komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin (druk 1474)
za
przeciw
wstrzymało się

-

25
0
5

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

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska
„Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu podziału Dzielnicy
Chełm na Dzielnicę Chełm i Dzielnicę Orunia Górna” - przedstawia Piotr Spyra –
Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego.

3.Oświadczenia Klubów Radnych;
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4. Uchwały:
1) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
(druk 1447);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

2) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku
(druk 1448);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

3) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
w mieście Gdańsku (druk 1449);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
w mieście Gdańsku (druk 1450);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II
w mieście Gdańsku (druk 1452);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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6) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście
Gdańsku (druk 1453);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
w mieście Gdańsku (druk 1454);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) w

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zamczysko - rejon ulicy Rycerskiej
w mieście Gdańsku (druk 1446);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9) w

sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana
z Kolna i traserni w mieście Gdańsku (druk 1445);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu

Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1443);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Krzysztof Pękala – Dyrektor Biura Informatyki

11) w

sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2018 rok (druk 1451);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

12) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przepisów

porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego
pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym
przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk
(druk 1455);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

13) 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 1460);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

14) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania
pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw
Budownictwa Społecznego (druk 1464);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

15) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1456);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
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16) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1457);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

17) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego

Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej (druk 1469);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

18) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny

i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020” (druk 1463);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

19) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie

wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w mieście
Gdańsku (druk 1458);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

20) w

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
międzygminnego w sprawie założenia i prowadzenia szkoły
podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański (druk 1459);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

21) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
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terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
(druk 1461 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

22) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia

źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych (druk 1462);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

23) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 54 w Gdańsku przy

ul. Piastowskiej 92B (druk 1465);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

24) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 64

w Gdańsku przy

ul. Gospody 20 (druk 1466);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

25) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 66 w Gdańsku przy

ul. Startowej 27 (druk 1467);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

26) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 71 w Gdańsku przy

ul. Diamentowa 13A (druk 1468);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie dostosowania

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(druk 1470);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

28) zmieniająca

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na
terenie Miasta Gdańska (druk 1471);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

29) w

sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy
programowej wychowania przedszkolnego (druk 1472);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

30) zmieniająca

uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy
wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Miasta Gdańsk (druk 1473);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczne

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.
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PUNKT 2
KOMUNIKATY
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przypomniał o złożeniu sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta
Gdańska.
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że Komisja Kultury i Turystyki
podjęła dwa wnioski dotyczące Księdza Infułata Stanisława
Bogdanowicza. Pierwszy wniosek związany z zasadami kształtowania
nazewnictwa obiektów miejskich, wystąpili z wnioskiem o odstępstwo od
reguły nadania nazwy przed upływem 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej
osoby, drugi wniosek złożony do Pana Prezydenta z rozważeniem
możliwości upamiętnienia Ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza
związany z nadaniem ulicy i żeby to była ulica Nowa Bulońska.
AGNIESZKA OWCZARCZAK - wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, oznajmiła, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali na biurka
egzemplarz jednej z bezpłatnych gazet, w środku której jest artykuł Miasta
na temat integracji obszarów rewitalizacji.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, zaprosił na 73
rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau w dniu
26 stycznia o godz. 12 przed gmachem Dworca Kolejowego w Gdańsku przy
pomniku Kindertransportów. Dzień ten jest ogłoszony dniem holokaustu.
PIOTR SPYRA – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska –
Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego, ogłosił komunikat
dotyczący projektu podziału Dzielnicy Chełm na Dzielnicę Chełm
i Dzielnicę Orunia Górna.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
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Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, nawiązał do happeningu wykonanego przez młodzież
dotyczącego zajęć z edukacji seksualnej w szkołach. Dodał, że Prawo
i Sprawiedliwość narzuca swoje ideologie, swoje zasady moralne dotyczące
między innymi z niekorzystania z tego rodzaju zajęć, natomiast Platforma
Obywatelska nikomu nie narzuca, jeśli ktoś czegoś nie chce to z tego nie
korzysta. Dodał prośbę do Prawa i Sprawiedliwości, żeby żyć i pozwolić żyć
innym wg swoich zasad.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, wypowiedział się na temat projektów uchwał, które będą
na sesji omawiane i głosowane, pierwsza na temat przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zamczysko, gdzie Platforma Obywatelska zapewniała, że nic nie jest
przesądzone, a drugi projekt dotyczący bardzo niskich kwot stypendium.
Ogólnie strasznie wielkie kwoty na oprawy różnych eventów czy wydarzeń
a z drugiej strony groszowe stypendia dla super wyróżniających się uczniów,
sportowców. Odniósł się jeszcze do informacji dotyczącej ulotek
rozdawanych przed sesją, dodał że to nie był załącznik do żadnego projektu
uchwały i jest to nowość. To mieszkańcy sami mają to ocenić.
PAWEŁ ADAMOWICZ- Prezydent Miasta Gdańska, dokonał
sprostowania wypowiedzi Przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości.
Uważa, że Przewodniczący tego Klubu używa języka komunistycznostalinowskiego. Pan Prezydent zapytał Pana Przewodniczącego dlaczego
jego Klub używa języka nienawiści, dlaczego używa języka jak kolega
partyjny eurodeputowany Czarniecki o innej koleżance eurodeputowanej,
cytuję: „szmalcownik”.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, sprecyzował wypowiedź Pana Prezydenta,
przypomniał tylko, że to Pan Prezydent jako pierwszy nazwał
Przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości „szmalcownikiem”. Było to
w czasie kiedy Prezydent zafundował w imieniu Miasta Gdańska Pomnik
Kindertransportów.
PAWEŁ ADAMOWICZ- Prezydent Miasta Gdańska, wezwał publicznie
Pana Przewodniczącego Koralewskiego, aby znalazł w stenogramie
z posiedzenia Rady Miasta Gdańska, kiedy Rada Miasta omawiała projekt
budowy pomnika poświęconego dzieciom żydowskim, w którym porównał
Przewodniczącego Koralewskiego do „szmalcowników”.
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Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska zaapelował do swoich kolegów i koleżanek o więcej spokoju
i kultury wypowiedzi.
Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, podsumował zachowanie Prawa i Sprawiedliwości,
w momencie gdy Pan Prezydent wspomniał o wypowiedzi
eurodeputowanego Czarnieckiego, na sali odezwały się w tym momencie
głosy: że to prawda. Dodał, że tak Prawo i Sprawiedliwość traktuje swoich
przeciwników politycznych.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
(druk 1447);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1447 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
(druk 1447). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Za
przeciw
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLVII/1397/17
Rady Miasta Gdańska
z w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku
(druk 1448);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1448 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku
(druk 1448). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
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przeciw
wstrzymało się
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w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLVII/1398/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
w mieście Gdańsku (druk 1449);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1449 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny MATEUSZ SKARBEK – poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie
w jaki sposób ten plan może pomóc na ożywienie tego miejsca, rekultywację
tego terenu.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała na zadaną prośbę i doprecyzowała swoją wcześniejszą
wypowiedź.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha
13

i Mydlarskiej w mieście Gdańsku (druk 1449). Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie.
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w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLVII/1399/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
w mieście Gdańsku (druk 1450);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1450 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu wpłynęła jedna uwaga, którą propozycję rozpatrzenia
przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały,
omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor BRG z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnej. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość
zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym drogą
elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
14

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
w mieście Gdańsku (druk 1450) i wniesionych do projektu planu uwag.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1400/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście
Gdańsku (druk 1452);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1452 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście
Gdańsku (druk 1452). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
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Uchwałę Nr XLVII/1401/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II
w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście
Gdańsku (druk 1453);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1453 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
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Radna EMILIA LODZIŃSKA – poprosiła Panią Dyrektor o przypomnienie
oraz wyjaśnienie dlaczego ten plan wraca po raz trzeci, dlaczego wojewoda
uchyla te plany.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała na zadane pytanie.
Radny MATEUSZ SKARBEK – poprosił o podanie zasadności w punktu
widzenia sporządzenia planu dotyczącej linii zabudowy.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała, że wniosek złożył właściciel prywatny. Powiedziała jak ważna
jest zmiana tego terenu aby umożliwić jakiekolwiek zainwestowanie. Teren
znajduje się na głównej drodze do lotniska.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego
125 II w mieście Gdańsku (druk 1453). Przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie.
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1402/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście
Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
w mieście Gdańsku (druk 1454);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1454 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
im drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
w mieście Gdańsku (druk 1454). Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLVII/1403/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego
w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zamczysko - rejon ulicy Rycerskiej
w mieście Gdańsku (druk 1446);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1446 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny MATEUSZ SKARBEK – zadał pytanie jak długo wg szacunku BRG
może trwać sporządzenie tak dużego planu, z tyloma konsultacjami.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
standardowo prace planistyczne poza obszarami wpisanymi do rejestru
zabytków trwają od 1,5 do 2 lat w zależności jakie są problemy z natury
urbanistyczno – architektonicznej. Inaczej jest z obszarami wpisanymi do
rejestru zabytków, ten proces się wydłuża, nawet do kilku lat.
Radny JAROMIR FALANDYSZ – powiedział, że jest to projekt wieloletni
i pozostawiłby on ten projekt następnej kadencji, gdyż jest on bardzo
kosztowny.
Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, doprecyzował wypowiedź Pani Dyrektor, żadna decyzja nie
została jeszcze podjęta, chcieliby przedstawić mieszkańcom wyłoniony
w konkursie projekt tej placówki, rozpocząć prace planistyczne i co
najważniejsze przedstawić jak wyglądałoby finansowanie ewentualnie
takiego budynku.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, zadał pytanie Przewodniczącemu Borawskiemu czy wydawałby
swoje prywatne pieniądze nie podejmując decyzji co do realizacji jakieś
inwestycji. Co do budowy muzeum to nie widzi logiki budowania nowego
muzeum, bo najpierw należałoby zaspokoić ogromne potrzeby Muzeum
Historii Miasta np. poprzez rewitalizację Wisłoujścia.
Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, odpowiedział, że mowa jest o środkach publicznych
z Miasta Gdańska do których mandat społeczny wyborców pozwala na to
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aby decydować w jaki sposób są one przekazywane i wydawane. Decyzje
są podejmowane legalnie, zgodnie z prawem wg harmonogramu.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, wyjaśnił wszystkim,
że samo przystąpienie do planu nie oznacza że plan zostanie zmieniony,
samo przystąpienie oznacza rozpoczęcie procedury. Rada Miasta
tej lub w następnej kadencji sama zdecyduje o zapisach w tym planie, czy to
będzie zapis usługi czy funkcje mieszane. W ubiegłym roku były
przeprowadzone obszerne konsultacje z wieloma środowiskami
zainteresowanymi i wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że brakuje
w Gdańsku wystawy stałej obrazującej 1000 lat historii społeczeństwa
gdańskiego jak i historii materialnej naszego miasta. W tej chwili trwają nad
scenariuszem tej wystawy, który będzie poddany publicznej dyskusji
i dopiero po przesądzeniu scenariusza nastąpią prace nad zleceniem
scenografii, daleko jeszcze do realizacji budowy.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, wspomniał o wybudowaniu Muzeum II Wojny Światowej, że nikt
nie jest przeciwko temu że powstało, tylko pytanie czy powstało w dobrym
miejscu, czy nie lepiej by było na Westerplatte, gdzie wojna się zaczęła.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, wytłumaczył
dlaczego nie zlikwidowano napisu Auschwiz-Birkenau, napis ten został po to
aby wołał, otwierał oczy, budził do refleksji, przypominał czym był nazizm,
jakie było jego przesłanie. Dodał też, że chciał jako Prezydent, aby
przywrócono napis „Lenina”, bo po pierwsze strajk wybuch w Stoczni im.
Lenina a po drugie aby ukazać zwycięstwo robotników sierpnia 1980 roku
wbrew Leninowi. Robotnicy stali się tymi, którzy marksizm i leninizm wysłali
na śmietnik historii jak się mówi językiem publicystycznym.
Radny MAREK BUMBLIS – dodał, że w ostatnich latach wg sondaży
społeczeństwa, polityka kulturalna cieszy się wysokim poparciem. Muzeum
Gdańska stoi przed różnego rodzaju wyzwaniami, dostosowania swojej
działalności do tych wyzwań, jednym ze sposobów podjęcia tych wyzwań jest
powstanie nowej siedziby Muzeum Gdańska.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, dodała że procedura przystąpienia otwiera dyskusje na temat tego
terenu, wymaga konsultacji publicznej, wymaga konsultacji np.
z konserwatorem, rozmów na komisji zagospodarowania przestrzennego.
To, że dzisiaj zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu planu nie znaczy, że
plan zostanie uchwalony. Na chwile obecną nie wiadomo ile to będzie
kosztowało, jak to będzie wyglądać i co znajdzie się dokładnie w środku.
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Radny MATEUSZ SKARBEK – powtórzył tylko słowa swoich poprzedników
na temat tego przystąpienia, że to jest pewien etap, który jeszcze
wszystkiego nie przesądza.
Radny JERZY MILEWSKI – podsumował wcześniejsze wypowiedzi radnych
i dodał, że najpierw tworzy się koncepcję którą się wypracowuje a następnie
przystępuje się do robienia planów a nie odwrotnie.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dodał, że podczas tej sesji Radni będą
decydować o tym żeby zarezerwować ten teren pod przyszłe funkcje, może
muzealne może inne ale na pewno nie pod funkcje mieszkaniowe.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – podsumowała wypowiedź poprzedników
dodając, że kolejność do przystąpienia jest taka, że najpierw jest miejscowy
plan, później koncepcja, potem projekt budowlany, projekt wykonawczy,
pozwolenie na budowę i dopiero na koniec wykonawca, który fizycznie
wybuduje. Tak więc proces ten jest strasznie długi.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
spuentowała wypowiedź Radnego Milewskiego, dodała że nie pozwoli by na
Sesji Rady Miasta Gdańska negowało się zasługi tej Rady Miasta
i poprzednich, Pana Prezydenta Adamowicza oraz jego współpracowników
dotyczące inwestycji w Gdańsku. Wg wielu rankingów Gdańsk jest na
wysokiej pozycji dotyczącej prowadzenia inwestycji, pozyskania,
wykorzystania i rozliczenia środków z Unii Europejskiej.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, złożył wniosek o zamknięcie listy mówców.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy mówców.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu zamknęła listę mówców
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Radny JAROMIR FALANDYSZ – powiedział, że może lepiej by było
pozostawić temat tego przystąpienia dla nowej kadencji, która będzie miała
5 lat na zajęcie się tym tematem.
Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, wyraził opinie, że w tak dynamicznie zmieniających się czasach
nie podjęcie jakiejkolwiek inicjatywy dzisiaj w tym względzie byłoby wielkim
błędem i ogromną stratą.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, dodał, że w tej dyskusji mówi się o kosztach, które
generuje ten projekt uchwały, jeśli ona zostanie podjęta to wiadomo, że
koszty te z miesiąca na miesiąc będą rosły.
Radny MAREK BUMBLIS – wypowiedział się, że na chwilę obecną
chodzi o to żeby zdeterminować rozwój tego terenu, po przegłosowaniu
tego przystąpienia nie będzie to czas zmarnowany gdyż przesądzimy
o przyszłości i funkcjach tego terenu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1446.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
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Uchwałę Nr XLVII/1404/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zamczysko - rejon ulicy Rycerskiej
w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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9) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana
z Kolna i traserni w mieście Gdańsku (druk 1445);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1445 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, wypowiedziała się, że bardzo żałuje że trzeba odstąpić od
sporządzenia tego planu zagospodarowania przestrzennego gdyż budynek
traserni jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków po Stoczni
Gdańskiej. Ubolewa nad tym, że wojewódzki konserwator zabytków, który
mówi że bardzo dba o tereny dawnej Stoczni Gdańskiej nie uzgodnił tego
planu i przez to budynek traserni będzie można przysłonić nową zabudową.
Radny MATEUSZ SKARBEK – zadał pytanie czy działanie konserwatora
zabytków może doprowadzić do sprzeczności z tym co powiedzieli Państwo
Radni, że z jednej strony chcieli zdjąć ten napis a z drugiej strony do
powstania skansenu.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała, że ostatnie działania pomorskiego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, który objął procedurą wpisu do rejestru zabytków
cały teren Stoczni Gdańskie, pokazuje że wszystko idzie w jednym kierunku
czyli skansenu.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie czy inwestor w ogóle będzie
mógł cokolwiek tam wybudować.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków, żaden
inwestor prywatny nie może podjąć żadnych działań związanych z procesem
inwestycyjnym. To jest wszystko zamrożone do czasu wpisu do rejestru
zabytków.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1445.
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Uchwałę Nr XLVII/1405/17
Rady Miasta Gdańska
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana
z Kolna i traserni w mieście Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu

Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1443);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1443 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1443.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1406/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego
Centrum Informatycznego
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

11) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji

przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2018 rok (druk 1451);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1451 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1451.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1407/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji
przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2018 rok
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

12) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie
obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez miasto
Gdańsk (druk 1455);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1455 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna

Radny MATEUSZ SKARBEK – wspomniał o proponowanych zmianach
transportu dzieci z wózkami, żeby to mieć na względzie na przyszłe zmiany.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1455.
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1408/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego
pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym
przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

13) 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 1460);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1460 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1460.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1409/18
Rady Miasta Gdańska
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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 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

13A) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia
Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska,
a innymi Gminami w sprawie wykonania zadań publicznych tych gmin
w zakresie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych Gmin
(druk 1474);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1474 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1474.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1410/18
Rady Miasta Gdańska
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zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia
Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska,
a innymi Gminami w sprawie wykonania zadań publicznych tych gmin
w zakresie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych
Gmin
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

14) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad
wynajmowania
lokali
mieszkalnych
wchodzących
w
skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy
w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego (druk 1464);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1464 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna

Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, krótko podsumował obecną kadencję, dzięki nowym
inwestycjom zostanie przekroczony ponad tysiąc nowo wybudowanych lokali
zarówno komunalnych i socjalnych, ze wspomaganiem oraz TBS. Jest to
miara sukcesu obecnej kadencji polityki mieszkaniowej.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 1464.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1411/18
29

Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy
w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

15) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1456);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1456 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1456.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1412/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku u
Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

16) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1457);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1457 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1457.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1413/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej

31

pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku u
Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

17) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej (druk 1469);
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1469 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1469.
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Uchwałę Nr XLVII/1414/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu
Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej
z dnia 25 stycznia 2018 roku u
Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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18) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020” (druk 1463);
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały druk 1463 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. I Ochrony Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1463.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1415/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”
z dnia 25 stycznia 2018 roku u
Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

19) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w mieście
Gdańsku (druk 1458);
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GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1458 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. I Ochrony Zdrowia – pozytywna
K. Polityki Gospod. i Morskiej - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1458.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1416/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w mieście
Gdańsku
z dnia 25 stycznia 2018 roku u
Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
międzygminnego w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej
w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin:
Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański (druk 1459);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1459 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
34

Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1459.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1417/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego
w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości
Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk
oraz Pruszcz Gdański
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

21) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
(druk 1461 + autopoprawka);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1461 zgodnie z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
K. Strategii i Budżetu - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1461.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1418/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

22) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych
jednostek budżetowych (druk 1462);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1462 zgodnie z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
K. Strategii i Budżetu - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1462.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XLVII/1419/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł
dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych
jednostek budżetowych
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

23) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 54 w Gdańsku przy
ul. Piastowskiej 92B (druk 1465);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1465 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1465.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1420/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 54 w Gdańsku przy
ul. Piastowskiej 92B
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

24) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 64
ul. Gospody 20 (druk 1466);

w Gdańsku przy

GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1466 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1466.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLVII/1421/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 64 w Gdańsku przy
ul. Gospody 20
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

25) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 66 w Gdańsku przy
ul. Startowej 27 (druk 1467);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1467 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1467.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1422/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 66 w Gdańsku przy
ul. Startowej 27
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

26) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 71 w Gdańsku przy
ul. Diamentowa 13A (druk 1468);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1468 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1468.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1423/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 71 w Gdańsku przy
ul. Diamentowa 13A
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(druk 1470);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1470 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1470.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1424/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

28) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na
terenie Miasta Gdańska (druk 1471);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1471 zgodnie z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1471.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1425/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na
terenie Miasta Gdańska
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

29) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego (druk 1472);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1472 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
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Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1472.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1426/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

30) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy
wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Miasta Gdańsk (druk 1473);
GRZEGORZ KRYGER – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 1473 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
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Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Radna ŻANETA GERYK – powiedziała, że otrzymując głosy uczniów,
rodziców, od osób uprawiających sport, że stypendia nie są za wysokie,
komisja edukacji podjęła rozmowy z dyrektorami i z Prezydentem
Kowalczukiem aby zwiększyć te kwoty. Wspomniała, że w naszej gminie
jest bardzo wiele uzdolnionej młodzieży w porównaniu do innych gmin.
Dodatkiem tylko do otrzymania tego stypendium jest pomoc innym dzieciom,
organizacjom, prace na rzecz własnej szkoły czy hospicjum.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1473.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr XLVII/1427/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy
wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Miasta Gdańsk
z dnia 25 stycznia 2018 roku
Załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
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I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Załączniki nr 34 i 35 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – poprosiła przewodniczącego, aby
przeszkolić Przewodniczącego PO Pana Borawskiego, gdyż do tej pory nie
zorientował się, że nie reprezentuje w Radzie Miasta samego siebie ale
swoich wyborców. Skierowała również swoje słowa do Pana Prezydenta,
wg niej Prezydent wypowiedział się w krytyczny sposób na temat Marszu
Niepodległości, mówiąc że jest to marsz faszystowski, sam też w przestrzeni
publicznej promuje symbole komunistyczne czyli utożsami się z tamtym
okresem ze zbrodniczą ideologią komunistyczną.
Radny JERZY MILEWSKI – zgłosił apel do radnych z Platformy
Obywatelskiej, że zanim będą wytykać nieobecności radnym z Prawa
i Sprawiedliwości to najpierw żeby uporządkowali swojego Prezydenta, który
częściej zachwycałby swoją obecnością w czasie posiedzeń Rady.
Radny PIOTR BORAWSKI- Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, zwrócił się do radnej Kołakowskiej, mówiąc, że nie wie jakie
są zasady kultury w Szymbarku, ale przyjeżdżając do Gdańska należałoby
stosować zasady kultury gospodarza. Zwrócił się do radnego Milewskiego,
że po raz kolejny widać że nie zna prawa, procedur. Wspomniał, że
Prezydent Miasta Gdańska nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej sesji
Rady Miasta, natomiast obowiązkiem każdego radnego jest uczestnictwo
w każdej sesji czy na spotkaniach komisji.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – wyjaśniła tylko to, że jest
zameldowana w Gdańsku i w Gdańsku mieszka oraz pracuje.
Podsumowując poprzednie wypowiedzi radnych dodała, że największym
problemem jest brak kultury Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej
i żeby nie było kompromitacji to radziła by zmienić przewodniczącego.
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że znalazł protokół z sesji RMG
z 28.05.2009 roku, w którym to Prezydent Paweł Adamowicz jako
pierwszy przyrównał go do ”szmalcowników”.
Radny ŁUKASZ HAMADYK – zwrócił się z prośbą aby nie przerzucać się
tym kto gdzie mieszka, bo jak wiadomo w każdej grupie znajdzie się ktoś
kogo można by było pokazywać palcami.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – nawiązał do wypowiedzi radnego
Koralewskiego dotyczącego ludzi w mundurach. Dodał, że tacy ludzie
ostrzelali jego tatę, który w późniejszych latach był bardzo mu potrzebny.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, uznał za manipulację kiedy doszło do zbitki,
Międzynarodowy dzień pamięci o ofiarach Holokaustu i jednocześnie
przypomnienie materiału z mediów w lesie w górnośląskim. Zbitka ta
pokazywana w eterze, która zostałaby pokazana w zagranicznych
mediach, dałaby obraz taki, że w Polsce był między innymi holokaust, że
to polscy faszyści i naziści do dziś jeszcze tu grasują. Nie zależy tworzyć
takiego obrazu, że my jako Polacy powinniśmy być z tego powodu winni.
Radny JERZY MILEWSKI – zaapelował do Prezydenta Adamowicza, aby
w związku z ujawnieniem stenogramów, które niezbicie udowadniają, że
to on rzeczywiście jest autorem wprowadzenia pojęcia „szmalcownicy” do
debaty publicznej, aby w przeciągu 7 dni przeprosił radnego
Koralewskiego oraz posła Czarnieckiego.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że na komisji sportu
podjęli wniosek do Pani Prezydent Dulkiewicz aby przeanalizować
możliwość dotyczącą powstania sauny dla morsów w Jelitkowie, czy
w Brzeźnie czy na Stogach. Zwrócił się do Pana Prezydenta Kowalczuka,
że chciałby jako ojciec młodych synów podziękować bardzo za tą ulotkę,
bo przyzna szczerze, że ta ulotka o seksualności z którą wcześniej nie
miał się okazji zapoznać, tylko czytać jaka jest straszna, że jest to wysoki
standard, wysoki materiał, sam się właśnie tu paru rzeczy dowiedział,
nawet się zdziwił. Przyzna szczerze, że nie zachęca go ta ulotka do
zmiany orientacji ani innych jakiś dziwnych zachowań, jeżeli kogoś
zachęca to musi pewnie jeszcze doczytać więcej literatury.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
przeczytała fragment protokołu z sesji z 28 maja 2009 na temat
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wypowiedzi Prezydenta Pawła Adamowicza na temat szmalcowników,
holokaustu, II wojny światowej.
PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, podziękował
radnemu Andrzejczakowi za słowa dotyczące broszury. Powiedział, że
ma on oczywiście w rękach, tą część która została wykradziona z miejsca
w którym powstawała, natomiast do tego oczywiście jest cały pakiet
edukacyjny, pakiet, który ma recenzentów, naukowych recenzentów,
wszystko w tym materiale jest zgodne z wiedzą rzetelną, naukową,
a także często ze wskazaniami tymi które dotyczą nauki Kościoła, tak żeby
każdy miał pełne rozeznanie jak to wygląda. Zapewnił też, że zarówno Pan
jak i Pana synowie uzyskają rzetelną wiedzę również dlatego, bo to Pan
jako rodzic a także inni rodzice zdecydują, czy uczniowie wezmą w ogóle
udział w zajęciach, które są zaproponowane. Wszystko zatem odbywa się
w zgodzie z prawem polskim ale też z ogromną troską, na to żeby było to
wszystko w sposób bardzo rzetelny i wierny przedstawione.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – nawiązując do protokołu z 2009
roku w którym radny pytał Prezydenta o troskę dla dzieci, w rozmowie
Prezydent odwrócił kwestie o którą został zapytany, cofnął się do historii
i kazał się deklarować radnemu czy jest po stronie „szmalcowników”.
Prezydent nie był pytany o kwestie żydowskie czy historyczne, ale ta
zbitka manipulacyjna miała to na celu. W dalszym ciągu używa języka
obelżywego, chamskiego w debacie publicznej.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
podsumował, że ktokolwiek używa słowa „szmalcownik” używa języka
chamskiego, poprosił by tego typu słowa nie były używane na sesji.
PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, zwrócił się do
radnej Kołakowskiej mówiąc, że w badaniach różnych i to jest napisane,
cytat pochodzi z tej książeczki, od 2 do 25 procent populacji bardzo różne
badania i one też są pokazywane w trakcie zajęć na które Pani też będzie
zaproszona w trzecim tygodniu lutego i że nie mówi tego z przekąsem
tylko po to, żeby dokładnie poznać cały program, który zostanie
zaprezentowany. Jeżeli chodzi o Kościół Katolicki poprosiłby wczytać się
dokładnie, w metodach i zaletach, wady, nawet w tej książeczce która nie
jest katechizmem, nie potrzebowała imprimatur, jest rzetelna informacja
w zaletach metod naturalnych są akceptowane przez Kościół Katolicki.
Wszystko naprawdę bardzo rzetelnie zostało w niej przedstawione.
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Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – odpowiedziała Prezydentowi, że
szczególnie akceptowane przez Kościół Katolicki, w Pana mniemaniu
oczywiście, bo nie w moim, jest stosowanie pigułki dzień po, albo szerokie
korzystanie z uciech życia i współżycie, bo w tej broszurce jest jeden
problem, żeby się nie zarazić chorobą weneryczną, żadnych innych barier
nie stawia. To jest jedno, a jeśli chodzi o te 25 procent, to co czwarty
z nas jest homoseksualistą, kto jest tutaj homoseksualistą, Pan może jest
homoseksualistą a może Pan Prezydent Paweł Adamowicz jeżeli co
czwarty, to poprosiła by się przyznać kto jest homoseksualistą. Ogólnie
powiedziała że nie zna takich badań, żeby co czwarty był
homoseksualistą.
PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział,
że akurat problem medyczny nie jest do zabawy ludźmi dlatego prosiłby
Panią Kołakowską, że jeżeli nie zna się na medycynie, na rozwoju
człowieka by się na ten temat nie wypowiadać. Natomiast, jeszcze raz
powiedział, cały materiał i cały program jest tak przedstawiony, jak również
programy przygotowania do życia i wychowania do życia w rodzinie
również akceptowane przez MEN, dlatego prosi żeby rzetelnie to
przeanalizować i do tej wiedzy się odwoływać.
Radny JERZY MILEWSKI – powiedział, że szczerze mówiąc sam się
sobie dziwi że zabiera głos na ten temat, ale dobra okazja żeby to
powiedzieć, otóż chciał się podzielić takim głębokim przekonaniem, że
społeczność osób homoseksualnych, która jest oczywiście faktem, nikt
temu nie może zaprzeczać, jest społecznością obciążoną pewnym
kłopotem, pewnym defektem, który nie może powodować tego że
pozostałe osoby z tego powodu źle traktują tą społeczność. W związku
z powyższym chciał wyrazić swoje głębokie przekonanie, że sposób w jaki
najbardziej aktywne środowiska zabiegają o interesy społeczności
homoseksualnej, jest sposobem przeciw skutecznym. To jest tak
naprawdę szkodzenie tym ludziom i instrumentalne traktowanie tych osób.
Sądzi, że podejście konserwatywne, oparte na chrześcijańskiej nauce, na
dobrych humanitarnych tradycjach jest znacznie bardziej dla tych osób
właściwe i lepiej służy ich interesom niż lewackie, agresywne zachowania,
zarówno części tej społeczności jak i polityków którzy grają na tym
obszarze. Zaapelował do osób homoseksualnych, żeby nie ufali
fałszywym adwokatom.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – zadała pytanie Panu
Wiceprezydentowi, gdzie jest granica błędu statystycznego w takich
obliczeniach od 2 do 25 procent.
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PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, poprosił Pana
Wiceprzewodniczącego Rady, który jest lekarzem o to żeby aby wyraził
się jasno czy homoseksualizm jest defektem czy jest orientacją, którą
opisuje Światowa Organizacja Zdrowia. Uważa, że Pan Radny wchodzi
w takie szczegóły, których kompetencji raczej nie rozeznaje, a materiał
który został przygotowany jest w oparciu o to o czym mówi Światowa
Organizacja Zdrowia.

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zakończył obrady XLVII sesji Rady Miasta Gdańska.
Obrady zakończono o godzinie 12:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

Podinspektor BRMG
Agnieszka Witkowska
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