PROTOKÓŁ NR I/2018
z I sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku
w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska
ul. Długa 47

I Sesja Rady Miasta Gdańska została zwołana Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin (miast)
rad powiatów oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, objętych
terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku I.
Powyższe postanowienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Początek obrad godz. 1200
W sesji na 31 udział wzięło 31 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Scenariusz I sesji Rady Miasta Gdańska
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego,
przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta (w przypadku rad
gmin/miast).
7. Zakończenie obrad Sesji.
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PUNKT 1
OTWARCIE I PROWADZENIE SESJI DO CZASU WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO, PRZEZ RADNEGO NAJSTARSZEGO
WIEKIEM OBECNEGO NA SESJI

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Powiedział, Szanowni państwo, jako senior nowo wybranej Rady Miasta
Gdańska, otwieram obrady I sesji rady.
Nastąpiło przywitanie przybyłych gości.
Lista gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Marka
Horodniczego o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Nastąpiło wręczenie zaświadczeń.

PUNKT 2
STWIERDZENIE OBECNOŚCI CO NAJMNIEJ POŁOWY
USTAWOWEGO SKŁADU RADY

Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Powiedział, że na podstawie listy obecności potwierdza, że na 31
radnych, w sesji bierze udział 31 radnych. W związku ze stwierdzeniem
quorum można było przystąpić do dalszych czynności.

PUNKT 3
ŚLUBOWANIE RADNYCH
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Teraz Radni Rady Miasta Gdańska złożą ślubowanie.
Wspomniał, że na sali znajduje się Biblia z 1630 r., na którą
burmistrzowie, rajcy, ławnicy miejscy do drugiego rozbioru Polski składali
przysięgę, że wszystko, co będą czynić, czynić będą wyłącznie dla dobra
miasta Gdańska.
Podziękował Dyrektor Biblioteki PAN w Gdańsku pani Annie Walczak za
wypożyczenie Biblii.
Poprosił Pana Jana Peruckiego – najmłodszego z wybranych radnych o odczytanie tekstu ślubowania, a następnie wyczytanie nazwisk
radnych, którzy po powstaniu wypowiedzą słowo „ślubuję”. Ślubowanie
może być złożone z dodaniem sentencji „Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosził wszystkich o powstanie.
Radny JAN PERUCKI
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro Miasta Gdańska i jego mieszkańców”.
Kolejno wyczytani radni złożyli ślubowanie.

PUNKT 4
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował Panie i Panów radnych, iż głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
kadencji 2018-20123 oraz w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023 jest głosowaniem jawnym
imiennym. Zaproponował aby głosowanie jawne imienne nad projektami
powyższych uchwał oraz głosowanie nad kwestiami organizacyjnymi
z tym związanymi odbyło się w ten sposób, że przed przystąpieniem do
głosowania w porządku alfabetycznym odczytywane będą imiona
i nazwiska Państwa radnych. Po wyczytaniu nazwiska radnego będziecie
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musieli Państwo w zależności od powziętej decyzji powiedzieć za,
przeciw, wstrzymuję się. Do momentu ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej wywoływanie nazwisk radnych i protokołowanie odpowiedzi
prowadzić będzie Przewodniczący obrad a następnie Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej. Zadał pytanie kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem takiego sposobu głosowania jawnego imiennego. Głosowanie
nastąpi poprzez podniesienie ręki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się
wstrzymał.
Sposób głosowania został przyjęty jednogłośnie.
Dodał, że głosowanie na Przewodniczącego Rady oraz na
Wiceprzewodniczących Rady jest tajne, należy wyłonić z naszego grona
Komisję Skrutacyjną.
Zadał pytanie kto z państwa radnych wyraża zgodę na powołanie Komisji
Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Gdańska kadencji 2018 – 2023 oraz przeprowadzenia głosowań
imiennych?
Głosowanie przez podniesienie ręki, kto za, kto wstrzymał się, kto przeciw .

Za przyjęciem propozycji było 31 radnych.
Lista głosowania nad powołaniem Komisji
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Skrutacyjnej

stanowi

Poprosił o zgłoszenie 3 kandydatów do komisji.
Radni zgłosili kandydatów.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:
1. Karol Ważny,
2. Kazimierz Koralewski,
3. Andrzej Stelmasiewicz.
Zapytał czy kandydaci wyrażają zgodę?
1. Karol Ważny,
2. Kazimierz Koralewski,
3. Andrzej Stelmasiewicz.
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Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zapytał radnych czy wyrażają zgodę żeby głosowanie nad tymi
kandydaturami przeprowadzić en bloc?
Radni wyrazili zgodę.
Zapytał kto z Pań i Panów radnych jest za powołaniem Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdańska
kadencji 2018 – 2023 w wymienionym składzie?
Za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
zaproponowany skład Komisji
Skrutacyjnej.
Lista ustalenia 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Rada Miasta Gdańska powołała Komisję Skrutacyjną
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdańska kadencji 2018 – 2023.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miasta Gdańska.
Radny PIOTR BORAWSKI – zgłosił kandydaturę radnej AGNIESZKI
OWCZARCZAK wraz z uzasadnieniem wyboru.
Radny BOGDAN OLESZEK - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Zgłoszono kandydaturę Agnieszki Owczarczak.
Ogłosił 5 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
i przygotowanie kart do głosowania.
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Powiedział, że Komisja Skrutacyjna jest już przygotowana do
przeprowadzenia
głosowania.
Przewodniczący
RMG
poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie, jak będzie
głosowanie przebiegało.
Przewodniczący Komisji, radny Kazimierz Koralewski, wyjaśnił zasady
głosowania.
Nastąpiło wydanie kart do głosowania, a następnie oddawanie głosów
przez radnych.
Lista pobranych kart do głosowania na Przewodniczącego RMG stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Nastąpiła krótka przerwa na policzenie głosów.
Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Kazimierz Koralewski
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu wraz z kartami głosowania.
Powiedział, że teraz nastąpi przegłosowanie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018. Zapytał,
kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018?
Za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr I/1/18
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
z dnia 19 listopada 2018 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący podziękował za pracę, pogratulował wygranej
i przekazał prowadzenie sesji nowo wybranej Przewodniczącej Rady
Miasta Gdańska Pani Agnieszce Owczarczak.
Nastąpiło przekazanie insygnii władzy nowo wybranej Przewodniczącej
Rady Miasta Gdańska.
Radny ANDRZEJ STELMASIEWICZ – podziękował Przewodniczącemu
Bogdanowi Oleszkowi za wieloletnią służbę Gdańsku.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Podziękowała bardzo za okazane zaufanie. Powiedziała, że postara się
godnie reprezentować Radę Miasta Gdańska. Dodała, że każdy klub
radnych i każdy głos radnych niezależnie od opcji politycznej będzie równie
ważny. Podziękowała Przewodniczącemu Bogdanowi Oleszkowi, który
przez ostatnie 17 lat przewodniczył Radzie Miasta Gdańska. Skierowała
słowa do Przewodniczącego, mówiąc że praca z Bogdanem Oleszkiem
w Prezydium przez ostatnie lata była dla niej nauką samorządności.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska wygłosiła przemówienie zaczynając od tego że najbliższą
kadencję Rady Miasta Gdańska rozpoczyna niezwykle ważny rok.
Wspomniała, że w 2019 roku będziemy obchodzić 30 rocznicę pierwszych
częściowo demokratycznych wyborów do polskiego parlamentu, będzie to
też 30 rocznica powstania pierwszego rządu z niekomunistycznych
premierem Tadeuszem Mazowieckim, rządu złożonego między innymi
z przedstawicielami dotychczasowej opozycji. Wspomniała, też o dniu
1 maja kiedy to będziemy obchodzić 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Dodała, że w związku z tymi wydarzeniami przygotuje projekt
uchwały ogłaszającej rok 2019 rokiem wolności w Gdańsku. Uważa, że
bardzo ważne jest to, aby wspólnie wszyscy włączyli się w upamiętnienie
miejsca Gdańska w najnowszej historii, wolnej Polski. Wspomniała że wraz
z Prezydentem Adamowiczem zostaną przygotowane uroczystości żeby
wszyscy Gdańszczanie mogli wziąć w nich udział.
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PUNKT 5
WYBÓR ZASTĘPCY/ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Poprosiła o zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Gdańska.
Przewodniczący klubów radych zgłosili kandydatury
na Wiceprzewodniczących wraz z uzasadnieniem wyboru.

radnych

Zostali zgłoszeni następujący radni:
1. Mateusz Skarbek,
2. Beata Dunajewska,
3. Piotr Gierszewski.
Poprosiła radnych o wyrażenie zgody.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę na przygotowanie kart do
glosowania na Wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca RMG poprosiła o ponowne wyjaśnienie Komisji
Skrutacyjnej zasad głosowania na Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Kazimierz Koralewski,
wyjaśnił zasady głosowania.
Nastąpiło wydanie kart do głosowania, a następnie oddawanie głosów
przez radnych.
Lista pobranych kart do głosowania na Wiceprzewodniczących RMG
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Nastąpiła krótka przerwa na policzenie głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Kazimierz Koralewski
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej który stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu wraz z kartami głosowania.
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Poinformowała że teraz należy przystąpić do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Gdańska kadencji 2018-2023. Przypomniała, że głosowanie to jest
głosowaniem jawnym imiennym i odbędzie się w sposób jak przy
głosowaniu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Przewodnicząca obrad odczytała treść uchwały.
Za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr I/2/18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023
z dnia 19 listopada 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
pogratulowała Wiceprzewodniczącym wyboru.

Agnieszka

Owczarczak

Poprosiła Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Marka
Horodniczego o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta.

PUNKT 6
ŚLUBOWANIE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA
MIASTA
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Przewodnicząca poprosiła pana Prezydenta Pawła
o złożenie ślubowania, przy obecności Biblii gdańskiej.

Adamowicza

Prezydent złożył ślubowanie.

„Obejmując urząd
Prezydenta Miasta Gdańska,
uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta Gdańska.
Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska założyła insygnia władzy nowo
wybranemu Prezydentowi Miasta Gdańska.
Poprosiła Prezydenta Miasta Gdańska o zabranie głosu.


Przemówienie Prezydenta;

Przemówienie Prezydenta stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska, kończąc obrady sesji, ogłosiła kilka komunikatów.
Radny PIOTR BORAWSKI – poinformował, że zgodnie z przyjętym
regulaminem pracy Rady Miasta Gdańska, pan Prezydent złożył do 15
listopada projekt budżetu na rok 2019. Dodał, że zgodnie z niniejszym
regulaminem wszystkie komisje RMG poza komisją budżetową powinny
złożyć opinie do końca listopada. W związku z tym w porozumieniu
z innymi klubami w dniu jutrzejszym złoży wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej w celu wybrania komisji rady, ich zakres działania i składy
osobowe, aby po ukonstytuowaniu komisje mogły zacząć swoje prace.
Poprosił Przewodniczącą aby w miarę możliwie szybkim terminie zwołać
sesje nadzwyczajną.
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska, dodała, ze sesja zostanie zwołana na najbliższy czwartek na
godzinę 9 rano.

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, podziękowała za przybycie i zakończyła inauguracyjną sesję
Rady Miasta Gdańska.
Obrady zakończono o godzinie 1340

Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Protokół sporządziła
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej
podinspektor BRMG

Agnieszka Witkowska
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