PROTOKÓŁ NR VI/2019
Z VI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 7 marca 2019 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. Strzelczyk Elżbieta.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji;

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

3.Oświadczenia Klubów Radnych;
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4. Uchwały:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska (druk 86 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok
(druk 87 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 88);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku (druk 54);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku (druk 80);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5A. w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej,
Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza Jeżewskiego i
Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych (druk 100 )
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

5B. w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery, Chojnickiej,
Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy, Maciejewicza, Minerwy,
Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona, Prometeusza, Rabatki, Seleny, Victorii,
Westy, Zielony Zakątek i Złotowskiej do kategorii dróg gminnych (druk 101)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Emilia Lodzińska – Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

5C. w sprawie nadania ulicom: Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej, Czaplewskiej,
Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej,
Swarzewskiej, Barkoczyńskiej kategorii dróg gminnych (druk 102)

Miechucińskiej,

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

6. zmieniająca Uchwałę Nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada
2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów
Kulturalnych Miasta Gdańska (druk 53);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
(druk 79);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
(druk 85);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na
Centrum Św. Jana (druk 82);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy
kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny Baranek"
w Gdańsku (druk 83);

10.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
Pomorskim w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska (druk 56);

11.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku (druk 57 + autopoprawka);

12.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Zastępcy
Prezydenta Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego
Zatoki
Gdańskiej,
wyboru
dodatkowych
członków
Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu
członków Zgromadzenia (druk 81);

13.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego - pełniącego
obowiązki Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku - jednostka
budżetowa do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie transportu drogowego
(druk 84);

14.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
(druk 90);

15.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 91);

16.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
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w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk 92);

17.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami
komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne (druk 93);

18.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska a Gminą Kolbudy, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Gminą Pruszcz
Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także frakcji odpadów
wysortowanych z odpadów komunalnych (druk 94);

19.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

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 63);

20.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla
2-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do
Gdańska
(druk 78);

21.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na
al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 55);

22.

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

23.

w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku (druk 77);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

24.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska (druk 58);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez Gminę Miasta Gdańska
oraz inne organy (druk 59);

25.

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1277/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami sportowymi w Gdańsku, w skład
którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 2 z klasami sportowymi im. Armii
Krajowej i Gimnazjum nr 28 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej w Szkołę
Podstawową nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku
(druk 60);

26.

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1248/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (druk 61);

27.

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26
października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum
nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku (druk 62);

28.
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1242/17 z dnia 26
października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku
(druk 64);

29.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1255/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
(druk 65);

30.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1232/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku (druk 66);

31.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1274/17 z dnia 26
października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18,
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku (druk
67);

32.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1234/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku z ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 12 w Gdańsku (druk 68);

33.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
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w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1235/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. ks. Grzegorza
Piramowicza w Gdańsku (druk 69);

34.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1243/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej
Europy w Gdańsku (druk 70);

35.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1252/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku (druk 71);

36.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger –. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1268/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 84 im. Jana z Brzechwy w Gdańsku
(druk 72);

37.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1271/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 87 wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia
Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 87 wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku (druk 73);

38.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
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w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1261/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku
(druk 74);

39.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
(druk 75);

40.

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

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1265/17 z dnia 26
października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 81 im. prof. Michała
Siedleckiego w Gdańsku (druk 76 + autopoprawka);

41.

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

41A. w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia Związek
Miast Nadwiślańskich (druk 96);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

41B. w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
(druk 98);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

41C. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gdańska (druk 99);

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

w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska
(druk 26);

42.

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Cezary Śpiewak – Dowbór – przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
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w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17
lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza Henryka
Jankowskiego) oraz Uchwały Nr IX/119/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca
2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego
2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego)
(druk 89);

43.

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

44.

w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego (druk 95);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Cezary Śpiewak – Dowbór – przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
Beata Dunajewska – przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.

PUNKT 1
AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, pogratulowała wygranej w wyborach Pani Prezydent
Aleksandrze Dulkiewicz, życząc powodzenia. Poinformowała, że
uroczysta sesja RMG ze ślubowaniem odbędzie się 11 marca 2019 roku.

SPRAWY REGULAMINOWE
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do
stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich (druk 96);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

10

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej (druk 98);–NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gdańska (druk 99);- NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony,
Łańcuckiej, Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza
Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych (druk 100);
- NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – przewodnicząca Komisji Zagospod. Przestrzennego

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny,
Cerery, Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy,
Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona, Prometeusza,
Rabatki, Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek i Złotowskiej do kategorii dróg
gminnych (druk 101);- NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – przewodnicząca Komisji Zagospod. Przestrzennego

Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Marcowej, Wiosennej,
Charzykowskiej, Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej,
Kiszewskiej, Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej kategorii dróg gminnych
(druk 102);- NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – przewodnicząca Komisji Zagospod. Przestrzennego

Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji
następujących projektów:
- w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia
Związek Miast Nadwiślańskich (druk 96);
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za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 41A.
- w sprawie uchwalenia
uchwałodawczej (druk 98);

regulaminu

obywatelskiej

za
przeciw
wstrzymało się

-

inicjatywy

33
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 41B.
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gdańska (druk 99);
za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 41C.
- w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej,
Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza
Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych
(druk 100);
za

-

32
12

przeciw
wstrzymało się

-

0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 5A.
- w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery,
Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej,
Ledy, Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona,
Prometeusza, Rabatki, Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek
i Złotowskiej do kategorii dróg gminnych (druk 101);
za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 5B.
- w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom: Marcowej, Wiosennej,
Charzykowskiej, Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej,
Lipuskiej, Kiszewskiej, Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej
kategorii dróg gminnych (druk 102);
za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 5C.
Wpłynęły autopoprawki:
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- (druk 86)
- (druk 87)
- (druk 57)
- (druk 76)

- pkt 4, ppkt 1;
- pkt 4, ppkt 2;
- pkt 4, ppkt 12;
– pkt 4, ppkt 41

PUNKT 2
KOMUNIKATY
AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, powtórzyła że w dniu 11 marca 2019 roku w Sali Wielkie Wety
Ratusza Głównego odbędzie się uroczysta sesja RMG na której
ślubowanie złoży Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Powiedziała, że radni otrzymali na skrzynki meilowe informację na temat
RODO, poprosiła by z tymi materiałami się zapoznać. Powiedziała również
że do biura Rady Miasta Gdańska wpływają sprawozdania wszystkich rad
dzielnic, więc gdyby ktoś był zainteresowany to można je przejrzeć.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny CEZARY ŚPIEWAK - DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji
Obywatelskiej.
Przemówienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości.
Przemówienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla
Gdańska, powiedziała, że przemówienie radnego Kacpra Płażyńskiego
świadczy o tym by w dniu dzisiejszym zakończyć sprawę. Dodała, że
wokół sprawy ks. Jankowskiego jest wiele kontrowersji, Gdańsk dzieli się
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na tych co są po stronie ks. Jankowskiego i na tych co są przeciwni.
Wspomniała, że jesteśmy społeczeństwem którzy potrafi się zjednoczyć
w chwilach próby. Stanowczo powiedziała, że Rada Miasta Gdańska musi
podjąć decyzję trudną dla wielu z nas, trzeba zamknąć sprawę ks.
Jankowskiego, właśnie po to by ponownie nie dzielić naszego
społeczeństwa. Podkreśliła, że komisja o którą postuluje radny Płażyński
mogłaby być powołana poprzez obecność na komisjach, był na to czas,
teraz jest to propozycja złożona za późno.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 86 + autopoprawka);
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 86 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gospod. i Morskiej - pozytywna
K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
K. Samorządu i Ładu Publ. – pozytywna
K. Edukacji – pozytywna
K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna
K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Sportu i Turystyki – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 86.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

22
0
11

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

Uchwałę Nr VI/54/19
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2019 rok (druk 87 + autopoprawka);
EMILIA KOSIŃSKA– z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 87 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gospod. i Morskiej - pozytywna
K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
K. Samorządu i Ładu Publ. – pozytywna
K. Edukacji – pozytywna
K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna
K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Sportu i Turystyki – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna

Radny DAWID KRUPEJ – zaapelował do Pani Prezydent o zmianę budżetu,
autopoprawkę a dokładnie o zwiększenie dotacji podmiotowej dla
Europejskiego Centrum Solidarności, który jest wpisany do rejestru instytucji
kultury miasta Gdańska.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ - Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta
Gdańska, podziękowała za głos tylko jak to określiła zastanawia się czy
radny występuję jako radny czy jako pracownik Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Powiedziała, że decyzji nie zmieni i będzie tylko
taka dotacja która jest podana w budżecie.
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Radny DAWID KRUPEJ – odpowiedział, mówiąc że występuje w roli
radnego miasta Gdańska, i to go nie pokoi, że miasto Gdańsk nie chce wziąć
współodpowiedzialności
czy
w
zasadzie
głównego
ciężaru
odpowiedzialności finansowej, które wynikają z prerogatyw i przywilejów
które Pani Prezydent Miasta Gdańska posiada. Zaproponował zmniejszenie
rezerwy ogólnej o 2 mln 646 tyś zł.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ - Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta
Gdańska, przypomniała bardzo ważną rzecz, a mianowicie Europejskie
Centrum Solidarności jako inwestycje, jako budynek zostało wybudowane
przez podatników europejskich i podatników miasta Gdańska. Dodała, że
Minister Kultury dołożył jedynie pieniądze na wystawę stałą.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – zapytała o zmniejszenie planu wydatków
w związku z opracowywaniem dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego
przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych.
Dopytała o jakie uzgodnienia chodzi w związku z realizacją tego projektu
które utrudniają terminową jego realizację. Drugie pytanie które zadała to czy
rok 2020 to jest termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej czy
fizycznie wejdzie się w roboty budowlane.
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych, odpowiedział, że jeśli chodzi o uzgodnienia to obecnie
jesteśmy na takim etapie, że po sporządzeniu koncepcji opracowania
dotyczącego wiaduktu w nowej Podmiejskiej, nie otrzymano jeszcze
uzgodnień z PKP. To jest związane z opracowywanymi przez PKP
analizami dotyczącymi rozbudowy głównej magistrali która przebiega
przez Orunię. Gotowość PKP jest planowana na III kwartał, co spowoduje
przesunięcie się terminu opracowywania dokumentacji projektowej,
będzie ona gotowa na przełomie 2019 – 2020 roku.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości spytał o wydatki związane z Gdańskim Centrum
Kontaktu, a mianowicie dopytał czego dotyczyły 350 tyś nie wykorzystane
w zeszłym roku i w jaki sposób centrum funkcjonuje skoro oprogramowanie
nie działało w zeszłym roku.
EMILIA KOSIŃSKA– z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, powiedziała, że
w dniu wczorajszym przesłała meila odnośnie nie wydatkowania środków
w ubiegłym roku. Co do programu w centrum kontaktu to powiedziała, że
program działa, a chodzi dokładnie o funkcje dodatkowe czyli zwiększona
dodatkowa funkcjonalność programu do obsługi kontaktu z mieszkańcami.
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Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości poprosił o wyjaśnienie co to są za funkcjonalności których
nie było w zeszłym roku a teraz będą. Zadał kolejne pytanie kiedy jest
przewidywalny czas na przeprowadzenie przetargu.
EMILIA KOSIŃSKA– z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, odpowiedziała że
przetarg jest w ramach umowy w której gdańskie centrum kontaktu
z mieszkańcami już podpisało. W ramach tej umowy można o 10%
zwiększyć wartość umowy na usługi dodatkowe.
Radny JAN PERUCKI – zaprosił wszystkich radnych na wyjazdowe
spotkanie Komisji Strategii i Budżetu Miasta, które odbędzie się 12 marca
o godz 16 w Centrum Kontaktu Gdańskiego.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, zapytał ile do tej pory zostało przeznaczonych środków
na kwestie informatyczne związane z rozwojem oprogramowania dla tej
jednostki.
EMILIA KOSIŃSKA– z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, powiedziała że
sprawdzi i w dniu dzisiejszym udzieli odpowiedzi.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 87.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

22
0
11

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

Uchwałę Nr VI/55/19
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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3)
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 88);
EMILIA KOSIŃSKA– z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 88 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 88.
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr VI/56/19
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczki
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku (druk 54);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 54 zgodnie z uzasadnieniem. Dodała,
że projekt był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie listopada
i grudnia zeszłego roku. Do projektu nie wpłynęły uwagi.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku
(druk 54). Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr VI/57/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście
Gdańsku (druk 80);
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EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 80 zgodnie z uzasadnieniem. Dodała,
że projekt był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie listopada
i grudnia zeszłego roku. Do projektu wpłynęło 5 uwag.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny KACPER PŁAŻYŃSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości – powiedział, że jest to uchwała o ogromnym
znaczeniu. Dodał, że ta uchwała, która wprowadza w tym miejscu funkcję
mieszkaniową, może w konsekwencji doprowadzić do tego że pozostałych
kilka hektarów które znajdują się obecnie za rektoratem będą parcelowane
pod kolejne inwestycje deweloperskie i w dłuższej perspektywie czasowej
uniwersytet na tym straci. Wspomniał, że Rada Dzielnicy Oliwa wydała
negatywną opinię na temat tego planu. Poprosił o spojrzenie dalekosiężne
a nie tylko przez krótkotrwałe osiągnięcia finansowe czy doraźne korzyści
dla uniwersytetu.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska – powiedział, że
na chwilę obecną na tym terenie obowiązuje plan na którym przewidywane
są usługi, teraz zmiana dotyczy zmiany funkcji z usługowej na
mieszkaniowo-usługową. Powiedział, że Rada powinna spojrzeć na
projekt pod kątem urbanistycznym czyli na mieszanie funkcji.
Radny MATEUSZ SKARBEK – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, podsumował spotkanie komisyjne, powiedział, że radni patrzyli
na projekt pod kątem urbanistycznym, prorozwojowo z punktu widzenia
miasta, korzystnie urbanistycznie, krajobrazowo i podsumowując dodali
że raczej wpłynie korzystnie to na tę część miasta. Powiedział, że nie
można patrzeć na rozwój miasta jedynie przez pryzmat wątpliwości
dotyczących inwestora. Podsumował swoją wypowiedź mówiąc, że trzeba
dbać przede wszystkim o rozwój miasta, a ten plan rozwojowi miejskiemu
też sprzyja.
Radny ANDRZEJ SKIBA - powiedział że patrząc na plany
zagospodarowania przestrzennego należy rozpatrywać to wg 3 wartości,
pierwsza to troska o rozwój miasta, druga to działalność zgodna
z prawem, wspomniał, że nie zawsze jest tak w Gdańsku dlatego trzeba
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o tym mówić na głos, trzecią wartością jest słuchanie głosu mieszkańców,
w tym także pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
Radny CEZARY ŚPIEWAK - DOWBÓR – Przewodniczący Klubu
Koalicji Obywatelskiej, poprosił Panią Dyrektor o przypomnienie jaka
była geneza podjęcia przez Radę Miasta w poprzedniej kadencji
rozstrzygnięcia o przystąpieniu do sporządzania tego planu, jaki był cel,
kierunek oraz jakie były motywy które wskazywał wnioskodawca czyli
Uniwersytet Gdański. Drugie pytanie jakie zadał, to w jaki sposób te nowo
wybudowane budynki korespondują z dotychczasową zabudową przy
ulicy Bażyńskiego.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odniósł się do
wypowiedzi radnego Skiby.
Radny ROMUALD PLEWA – odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi
radnych, mówiąc że to prawda że Koalicja Obywatelska rozmawiała
z Kanclerzem, pozostali członkowie komisji nie byli na to spotkanie
zaproszeni. Dodał, że w trakcie spotkania z Kanclerzem, zadał pytanie
odnośnie funkcji mieszkaniowej w innej lokalizacji, wspomniał że Kanclerz
nie chciał bądź nie umiał odpowiedzieć na pytanie.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
przypomniała, że przystąpienie do prac zostało podjęte przez Radę Miasta
Gdańska w listopadzie 2017 roku. Wspomniała, że jednoznacznie został
określony cel a mianowicie umożliwienie realizacji mieszkań dla
profesorów wizytujących. Odniosła się do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dodała, że wskazuje ona jakie
elementy są brane pod uwagę przy sporządzaniu planu miejscowego czyli
ład przestrzenny, poszanowanie historii, sąsiedztwa, aspekt ekonomiczny
gruntów,
ekonomiczne wykorzystanie terenów w obszarach
zurbanizowanych miasta. Ustawa określa ramy w zakresie planowania
przestrzennego. Podsumowała, że ten projekt koresponduje
z sąsiedztwem, nawiązuje do niego. Postulowała by spojrzeć na ten teren
w sposób urbanistyczny, przestrzenny. Dodała, że jej zdaniem ten plan
konsumuje i realizuje wszystkie postulaty które wybrzmiały na etapie
rozmów z mieszkańcami.
Radna ANNA GOLĘDZINOWSKA – dodała, że pod względem
urbanistycznym, kompozycyjnym to jest bardzo dobry plan. Dodała, że
w obecnym chaosie przestrzennym który ma miejsce na kampusie
uniwersyteckim to jest projekt porządkujący. Wspomniała, że kampus
uniwersytecki to jest przestrzeń zamierająca po godzinach pracy
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dydaktycznej, pewne wymieszanie funkcji może spowodować ożywienie
ulicy Bażyńskiego. Dodała, że jako urbanistka oceniła ten projekt dobrze,
zaś jako radna Gdańska zadeklarowała, że będzie się bacznie przyglądać
dalszym działaniom. Zaapelowała do władz uczelni mówiąc że nie można
planować stabilnego rozwoju uczelni bez dialogu ze społecznością
lokalną.
Radna EMILIA LODZIŃSKA - przypomniała, że w zakresie działania
komisji leży gospodarka przestrzenna, tworzenie podstaw i warunków do
kształtowania ładu przestrzennego, tworzenie strategii i rozwoju
przestrzennego miasta.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA – odniosła się do wypowiedzi
radnego Skiby, dotyczącej niezgodnego z prawem działaniu urzędników
w mieście, powiedziała że sesja nie jest odpowiednim miejscem na takie
rozmowy. Wspomniała, że na komisji już wypowiedziała swoje
uzasadnienie do pozytywnej opinii tego projektu.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości – wypowiedział się na temat funkcji mieszkaniowej,
zapytał dlaczego nie można by było wybudować na tym terenie hotelu,
dodał że mieszkania zapewne w niedługim czasie będą sprzedane.
Powiedział, że głosując nie będzie tylko myślał pod kątem urbanistycznym
ale również przemyśli ten temat logicznie będąc mieszkańcem Gdańska.
Radny KAROL RABENDA – poprosił o doprecyzowanie odnośnie tego
obszaru, który był rozpatrywany pod względem rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, jako bazy na budynki uczelniane. Dopytał czy proces
przenoszenia kampusu się zakończył i uniwersytetowi nie potrzeba więcej
miejsca w tej części miasta czy niedługo się okaże że niedługo zabraknie
miejsca na budynki uczelniane.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
przypomniała że funkcja docelowa to jest funkcja związana z usługami
nauki i szkolnictwa wyższego, hotele, hotele asystenckie, domy
studenckie, przedszkole, żłobek i funkcją uzupełniającą jest funkcja
mieszkaniowa do 30% powierzchni użytkowej.
Radny ANDRZEJ SKIBA – wypowiedział się na temat dwóch kwestii,
pierwsza to temat Oliwy, że trzeba słuchać głosu zarówno mieszkańców
jak i społeczności akademickiej.
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Radny CEZARY ŚPIEWAK - DOWBÓR – Przewodniczący Klubu
Koalicji Obywatelskiej, zadał pytanie Pani Dyrektor i Pani
Przewodniczącej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego czy
gdziekolwiek w toku wszelkich dyskusji które toczyły się, zarówno w tej
kadencji nad tym planem jak i w poprzedniej kadencji nad uchwałą
w sprawie przystąpienia, czy Uniwersytet Gdański wskazywał że zamierza
tą działkę sprzedawać. Podsumował, że funkcja mieszkaniowa jest
funkcją mniejszości w tym planie, wprowadzi ona ożywienie w tym terenie.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała, że przedstawiciele uniwersytetu w tym kanclerz mówili
wyłącznie, że te mieszkania mają służyć na potrzeby kadry naukowej,
nigdy nie było powiedziane że ten teren ma być dzielony na mniejsze
kawałki i sprzedawany.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – potwierdziła wypowiedź poprzedniczki że
nigdy nie padła wypowiedź od władz uniwersytetu o parcelowaniu czy
sprzedaży tego terenu.
Radna TERESA WASILEWSKA – złożyła formalny wniosek o zamknięciu
listy mówców.
AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu zamknęła listę mówców
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości – powiedział, że jest bardzo zaskoczony zamknięciem
listy mówców, dodał że przecież cały czas są zadawane nowe pytania
i podawane odpowiedzi które jeszcze do tej pory nie były udzielane.
Odniósł się również do wypowiedzi radnego Cezarego Śpiewak-Dowbór,
że radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają jakąś fatalistyczną wizję
dla tego terenu, powtórzył że nie tylko radni z PIS dostrzegają takie
zagrożenie ale również Rada Dzielnicy Oliwa stanowczo sprzeciwia się
takiej zabudowie tego terenu z taką funkcją.
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Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI – zaapelował do radnych opozycji
o hamowanie swoich negatywnych emocji, ale również zaapelował
o więcej konstruktywizmu, a radnych z opozycji poprosił o przyłączenie się
do działań rozwojowych miasta, a nie tylko występowali w roli
hamulcowych.
Radny BOGDAN OLESZEK – powiedział, że pan rektor już w ubiegłej
kadencji określił do czego ma służyć ta inwestycja, dodał że dzięki tej
inwestycji będzie mógł ściągnąć kadrę profesorską. Wspomniał, że
właściciel działki może sam decydować o tym co robi ze swoją działką,
czyli jak właścicielem jest uniwersytet to nikt inny nie może podjąć
w związku z tym żadnej decyzji. Dodał, że jest to instytucja nie miejska,
podlega Ministerstwu.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście
Gdańsku (druk 80) i wniesionych do projektu planu uwag.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
.
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr VI/58/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a w mieście
Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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5A) w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej,
Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza
Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych (druk 100);
Radna
EMILIA
LODZIŃSKA
–
Przewodnicząca
Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego
Przedstawiła projekt uchwały druk 100 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny ANDRZEJ SKIBA - zadał pytanie odnośnie zaliczenia tych dróg oraz
konsekwencji z tym związanych, a dokładnie czy można oczekiwać że wraz
ze zmianą tej klasyfikacji będzie dołożona większa staranność jeśli chodzi
o dbałość o stan nawierzchni.
MACIEJ RADOWICZ - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, powiedział że tego
typu projekty zawsze powodują że zarządca drogi ma większe możliwości
jeśli chodzi o kwestie zarządzania i utrzymania tych dróg.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 100.
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Rada Miasta Gdańska
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Uchwałę Nr VI/59/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej,
Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza
Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

5B) w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery,
Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy,
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Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona,
Prometeusza, Rabatki, Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek i Złotowskiej
do kategorii dróg gminnych (druk 101);
Radna
EMILIA
LODZIŃSKA
–
Przewodnicząca
Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego
Przedstawiła projekt uchwały druk 101 zgodnie z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 101.
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr VI/60/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery,
Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy,
Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona,
Prometeusza, Rabatki, Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek i
Złotowskiej do kategorii dróg gminnych
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

5C) w sprawie nadania ulicom: Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej,
Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej,
Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej kategorii dróg gminnych
(druk 102);
Radna
EMILIA
LODZIŃSKA
–
Przewodnicząca
Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego
Przedstawiła projekt uchwały druk 102 zgodnie z uzasadnieniem.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 102.
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Uchwałę Nr VI/61/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania ulicom: Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej,
Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej,
Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej kategorii dróg gminnych
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

6) zmieniająca Uchwałę Nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24
listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska (druk 53);
BARBARA FRYDRYCH – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały druk 53 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 53.
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Uchwałę Nr VI/62/19
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca Uchwałę Nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia
24 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

7) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej
Miasta (druk 79);
BARBARA FRYDRYCH – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały druk 79 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 79.
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Uchwałę Nr VI/63/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki
kulturalnej Miasta
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej
Miasta (druk 85);
BARBARA FRYDRYCH – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały druk 85 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 85.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/64/19
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki
kulturalnej Miasta
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku
na Centrum Św. Jana (druk 82);
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały druk 82 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Radny DAWID KRUPEJ – zwrócił uwagę dotyczącą zapisu w uchwale
a mianowicie: „adaptację Kościoła św. Jana na Centrum św. Jana”. Dodał,
że bardzo się cieszy że Miasto Gdańsk dba o zabytki i dokłada swoją
cegiełkę, a w sumie doraźną kwotę na konserwację Kościoła św. Jana.
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych, doprecyzował, że to jest tytuł i zakres projektu unijnego
na który pozyskano dofinansowanie, a dokładnie brzmi rewaloryzacja
i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdański na Centrum św. Jana, etap II.
Radna BEATA DUNAJEWSKA - Przewodniczący Klubu Wszystko dla
Gdańska, wspomniała, że miała przyjemność pracować w Nadbałtyckim
Centrum Kultury kiedy ten projekt się rodził. Wyjaśniła kiedy i gdzie
odbywały się koncerty sakralne.
Radny DAWID KRUPEJ – powiedział, że zna to miejsce, wielokrotnie tam
występował, zastanawiał się czy użyczenie tego budynku przez
Archidiecezję na 50 lat to jest dobre czy nie koniecznie. Uczulił
społeczeństwo żeby jednak nie otwierać furtki do sekularyzacji
i desakralizacji miejsc.
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ALEKSANDRA DULKIEWICZ - Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta
Gdańska, odniosła się do wypowiedzi radnego Krupeja w związku
z sekularyzacją. Powiedziała, że na tyle ile zna stanowisko dyrekcji
Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Pana Marszałka i współpracę z radnymi
to ten temat jest bardzo daleki. Dodała, że bardzo często bywa w Kościele
św. Jana, w Centrum św. Jana oraz w Europejskim Centrum Solidarności.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA – powiedziała, że za bardzo nie
rozumie jak prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytkach
ruchomych mają szansę prowadzić do sekularyzacji.
Radny DAWID KRUPEJ – odniósł się do radnej Czerniewskiej, jeszcze
raz powiedział, że bardzo go cieszy dbałość Miasta Gdańska o zabytki
oraz o przydzielanie dotacji na prowadzenie działań konserwatorskich.
Poza tym dodał, że tylko zwrócił uwagę na używanie słów we wszystkich
aspektach życia. Nie powiedział w żaden sposób, że Miasto Gdańsk,
Prezydent czy samorząd ma złe intencje.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 82.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr VI/65/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w
Gdańsku na Centrum Św. Jana
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy
kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny
Baranek" w Gdańsku (druk 83);
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyrektor Wydziału Programów
Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały druk 83 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 83.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/66/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego
przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza
"Błękitny Baranek" w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
Pomorskim w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie
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utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska
(druk 56);
MIECZYSŁAW KOTŁOWSKI – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni
Przedstawił projekt uchwały druk 56 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polit. Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 56.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr VI/67/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą
Pomorskim w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

12) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
w
2019
roku
(druk 57 + autopoprawka);
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SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały druk 57 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Samorz. i Ładu Publ. – pozytywna
K. Rodziny i Polityki Społ. – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodniczący Klubu Wszystko dla
Gdańska, dopytała o sterylizację kotów i kotek oraz czy karma dla
opiekunów bezdomnych kotów jest w kwocie schroniskowej.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
odpowiedział, że karma dla opiekunów mieści się w kwocie schroniskowej.
Dodał, że w ramach Budżetu Obywatelskiego też są kwestie z tego typu
działaniami.
Radna BEATA DUNAJEWSKA – Przewodniczący Klubu Wszystko dla
Gdańska, dopytała jeszcze o główną kwotę schroniskową, czy ona jest
mniejsza czy większa w związku z pojawieniem się większej kwoty z Budżetu
Obywatelskiego.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
odpowiedział, że kwota schroniskowa jest większa o blisko 350 tyś. zł. Jest
to związane również z dwoma dodatkowymi etatami, jeden administracyjny
a drugi w terenie działający.
Radny CEZARY ŚPIEWAK - DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji
Obywatelskiej, dopytał o kwestie budek dla kotów, czy ta ilość będzie
utrzymywana na podobnym poziomie czy będzie ich więcej.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
odpowiedział, że temat domków dla kotów jest realizowany w dalszym ciągu
przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego, w zeszłym roku było
przeznaczone na ten cel 20 tyś. zł, w tym roku jest 40 tyś. zł.
Radny KAROL WAŻNY – nawiązał do wypowiedzi radnej Dunajewskiej
dopytując o środki z Budżetu Obywatelskiego, które były przeznaczane na
tzw. kocie projekty, a dokładnie czy są badane wyniki, skuteczność tych
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działań, czy można zaobserwować że problem się rozwiązuje, czy są jakieś
analizy w tym temacie.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
powiedział że są wyniki ze wszystkich lat, jak np. wygląda kastracja,
sterylizacja w ramach budżetu i Budżetu Obywatelskiego. Podał liczby co do
ilości kastracji i sterylizacji.
Radny KAROL WAŻNY – dopytał o podział terytorialny, czy z perspektywy
dzielnicy też były prowadzone analizy.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
powiedział, że jeśli chodzi o zwierzęta trafiające do schroniska, to dane takie
są, również jeśli chodzi o Budżet Obywatelski.
Radny ROMUALD PLEWA – zwrócił uwagę na to, że finansowanie
problemów kotów wolnożyjących ma też trzecie źródło, a dokładnie rady
dzielnic również finansują w niewielkim stopniu ten projekt z tymże
ograniczają się do swoich okręgów.
SŁAWOMIR KISZKURNO – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
powiedział, że na chwilę obecną nie mają takich analiz co do kwot
przeznaczonych z rad dzielnic ale jeśli tylko będzie taka potrzeba i będzie
można uzyskać takie dane to mogą przygotować taki zestaw.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 57.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/68/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
z dnia 7 marca 2019 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia
Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych
członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania
głosów w imieniu członków Zgromadzenia (druk 81);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 81 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca:

Rady

Miasta

K. Samorz. i Ładu Publ. – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 81.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr VI/69/19
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia
Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych
członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania
głosów w imieniu członków Zgromadzenia
z dnia 7 marca 2019 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

14) w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
w Gdańsku - jednostka budżetowa do załatwiania w imieniu Prezydenta
Miasta Gdańska indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w zakresie transportu drogowego (druk 84);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 84 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 84.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/70/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego - pełniącego
obowiązki Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
w Gdańsku - jednostka budżetowa do załatwiania w imieniu Prezydenta
Miasta Gdańska indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w zakresie transportu drogowego
z dnia 7 marca 2019 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu..

15) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk 90);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 90 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna
K. Strategii i Budżetu – nie opiniowała

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 90.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr VI/71/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku
z dnia 7 marca 2019 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

16) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (druk 91);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 91 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna
K. Strategii i Budżetu – nie opiniowała

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 91.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/72/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk 92);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 92 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 92.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr VI/73/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

18) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki
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z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 93);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 93 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna
K. Strategii i Budżetu – nie opiniowała

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 93.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr VI/74/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki
z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

19) w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą
Miasta Gdańska a Gminą Kolbudy, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz
Gminą Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych
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Gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także
frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych (druk 94);
SŁAWOMIR
Komunalnej

KISZKURNO

–

Dyrektor

Wydziału

Gospodarki

Przedstawił projekt uchwały druk 94 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 94.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr VI/75/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą
Miasta Gdańska a Gminą Kolbudy, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz
Gminą Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych
Gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym
także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych
z dnia 7 marca 2019 roku
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

43

pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 63);
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 63 zgodnie z uzasadnieniem
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Polityki Gospod. i Morskiej- pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, dopytał czy to jest realizacja tylko o środki miejskie czy
również dofinasowanie z BGK, a jeśli tak to w jakiej wysokości.
PIOTR GRZELAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział,
że wsparcie finansowe z BGK z funduszu dopłat w wysokości 45%
faktycznych kosztów.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że bardzo się cieszy, że jest tak bardzo
dobra współpraca między miastem Gdańsk a bankiem BGK.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 63.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr VI/76/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
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pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

21) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy
dla 2-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na
pobyt stały do Gdańska (druk 78);
GRZEGORZ SZCZUKA– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 78 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Rodziny i Polityki Społecznej - pozytywna
K. Strategii i Budżetu - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 78.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/77/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 2osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt
stały do Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

22) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75
w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 55);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 55 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 55.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/78/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75
w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

23) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku (druk 77);
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GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 77 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 77.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr VI/79/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

24) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 58);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 58 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta
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Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 58.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/80/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

25) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez
Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy (druk 59);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 59 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 59.
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/81/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez
Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

26) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1277/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami
sportowymi w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa nr 2 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej i Gimnazjum
nr 28 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej w Szkołę Podstawową nr 2
z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku
(druk 60);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 60 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 60.
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/82/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1277/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami
sportowymi w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa nr 2 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej i Gimnazjum
nr 28 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej w Szkołę Podstawową nr
2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

27) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1248/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku (druk 61);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 61 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 61.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/83/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/1248/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

28) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Gdańsku (druk 62);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 62 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 62.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/84/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha
Bądkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

29) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1242/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa
Morcinka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im.
Gustawa Morcinka w Gdańsku (druk 64);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 64 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 64.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/85/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1242/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa
Morcinka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im.
Gustawa Morcinka w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

30) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1255/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen.
Władysława Andersa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 57
im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku (druk 65);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 65 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 65.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/86/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1255/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen.
Władysława Andersa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

31) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1232/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół
Ziemi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół
Ziemi w Gdańsku (druk 66);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 66 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 66.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/87/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1232/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół
Ziemi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół
Ziemi w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

32) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1274/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18, wchodzącą w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku (druk 67);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 67 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 67.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr VI/88/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1274/17
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18, wchodzącą w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

33) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1234/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku
z ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku (druk 68);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 68 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 68.
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Uchwałę Nr VI/89/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1234/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku
z ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

34) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1235/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im.
ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku (druk 69);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 69 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 69.
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Uchwałę Nr VI/90/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1235/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im.
ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

35) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1243/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci
Zjednoczonej Europy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27
im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku (druk 70);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 70 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 70.
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Uchwałę Nr VI/91/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1243/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci
Zjednoczonej Europy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

36) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1252/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater
w Gdańsku (druk 71);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 71 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 71.
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Uchwałę Nr VI/92/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1252/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii
Plater w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii
Plater w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

37) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1268/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana
Brzechwy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 84 im. Jana
z Brzechwy w Gdańsku (druk 72);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 72 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 72.
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Uchwałę Nr VI/93/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1268/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana
Brzechwy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 84 im. Jana
z Brzechwy w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

38) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1271/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 87 wchodzącej
w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 87 wchodzącą w skład
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku
(druk 73);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 73 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 73.
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Uchwałę Nr VI/94/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1271/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 87 wchodzącej
w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 87 wchodzącą w skład
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

39) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1261/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa
Liczmańskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im.
Alfa Liczmańskiego w Gdańsku (druk 74);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 74 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 74.
Za

-

33
62

przeciw
wstrzymało się

-

0
0

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

Uchwałę Nr VI/95/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1261/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa
Liczmańskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im.
Alfa Liczmańskiego w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

40) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. Prof.
Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im.
Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku (druk 75);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 75 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 75.
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Uchwałę Nr VI/96/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1269/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. Prof.
Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im.
Prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

41) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1265/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof. Michała
Siedleckiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 81 im.
prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku (druk 76 + autopoprawka);
GRZEGORZ KRYGER– Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 76 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Edukacji - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 76.
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Uchwałę Nr VI/97/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1265/17
z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof.
Michała Siedleckiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu

41A) w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia
Związek Miast Nadwiślańskich (druk 96);
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawił projekt uchwały druk 96 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny PIOTR DZIK – powiedział, że 1 marca był zaproszony na walne
zgromadzenie Związku Miast Nadwiślańskich. Dodał, że związek ten jest
dużą, prężną organizacją, na spotkaniu było 18 delegatów z 25 miast.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 96.
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Uchwałę Nr VI/98/19
65

Rady Miasta Gdańska
w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia
Związek Miast Nadwiślańskich
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu

41B) w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej (druk 98);
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawił projekt uchwały druk 98 zgodnie z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 98.
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Uchwałę Nr VI/99/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

41C) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Gdańska (druk 99);
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KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przedstawił projekt uchwały druk 99 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny ANDRZEJ SKIBA – zwrócił uwagę na punkt 3 czyli na kontrolę
Gdańskich Nieruchomości. Dodał, że aby Komisja Rewizyjna mogła
pracować, to musi mieć partnera po drugiej stronie. Zaapelował
o konstruktywną współpracę i o udostępnianie radnym Miasta Gdańska
dokumentów o które radni występują na co dzień.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 99.
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Uchwałę Nr VI/100/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

KACPER
PŁAŻYŃSKI
–
Przewodniczący
Klubu
Prawa
i Sprawiedliwości złożył wniosek formalny o 10 minutową przerwę
w obradach.
42) w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska (druk 26);
CEZARY ŚPIEWAK _ DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji
Obywatelskiej
Przedstawił projekt uchwały druk 26 zgodnie z uzasadnieniem.
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ALEKSANDRA DULKIEWICZ - Pełniąca Funkcję Prezydenta Miasta
Gdańska, powiedziała, że stoimy w bardzo trudnym momencie. Powiedziała,
że sprawa ks. Jankowskiego nie jest łatwa, dla wielu z nas jest bardzo
bolesna, dla Pani Prezydent również bolesna jako matka 11 letniej córki.
Dodała, że jeżeli myśli się o krzywdzie dzieci to zawsze trzeba stawać po
stronie ofiar. W tej sytuacji nie ma jednoznaczności i nigdy tak naprawdę
mimo apeli Prezydenta Adamowicza, wielu środowisk, organizacji
prawdopodobnie nigdy się nikt nie dowie prawdy. Powiedziała, że jako
Prezydent Miasta nie ma narzędzi komisji śledczej by tę sprawę wyjaśnić.
Dodała, że radni znajdują się w takiej sytuacji w której muszą zająć się
tematem i podjąć ostateczną decyzję. Zacytowała list od jednego
mieszkańca Miasta Gdańska, a mianowicie: ”dziś możemy wprowadzić do
debaty publicznej wyważoną, nieoskarżycielską refleksję na tak
kontrowersyjny temat, nie możliwe jest godzenie się z sytuacją w której nie
można postawić trudnych pytań. Chodź wiemy, że podjęcie takich prób nie
daje gwarancji powodzenia, może kiedy zastanawiamy się nad źródłami
naszego zła, rosną szanse na dobro. Gdańszczanin zacytował słowa
Papieża Franciszka wypowiedziane 28 grudnia 2018 roku: „ także dzisiaj są
liczni, namaszczeni przez Pana, którzy nadużywają słabych, dopuszczają się
obrzydliwości i dalej sprawują posługę”. Zwróciła się do radnych, mówiąc że
stoją przed decyzją, historyczną decyzją, ale decyzją niełatwą. Rozważane
były różne racje, powiedziała że nikt nie może łamać prawa. Odniosła się do
Przewodniczącego Płażyńskiego, który mówił że nie zostały potępione akty
wandalizmu, powiedziała by radny zapoznał się z oświadczeniem, które
zostało wydane o poranku w dniu kiedy został przewrócony pomnik, oraz
z oświadczeniem wspólnym Pani Prezydent z Przewodniczącą wydanym
w sobotę kiedy pomnik został ponownie postawiony z naruszeniem
przepisów prawa. Obiecała, że podda się każdej decyzji jaką wysoka rada
podejmie, ponieważ Prezydent Miasta Gdańska musi stać na straży prawa
i wykonywać decyzje Rady Miasta. Dodała, że zabiegała o dialog
z Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, on nie chciał
rozmawiać na ten temat ani spotkać się. Wierzy w to, że obojętnie
jakakolwiek decyzja zostanie podjęta, to Gdańszczanie staną na wysokości
zadania po to by bronić standardów kultury życia publicznego i zasad prawa.”
Radny JAN KANTHAK – na wstępie wypowiedział się w imieniu radnych
z Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko, na temat potępienia przestępczości
seksualnej, a w szczególności przestępczości pedofilskiej. Chcą potępić
wszystkich przestępców seksualnych, gdyż ich ofiarami są osoby bezbronne,
skutkami tych ataków są często zmarnowane życia. Dodał, że podejmując
decyzję w sprawie ks. Jankowskiego trzeba by było mieć w 100 % pewność
o tym co opisują gazety i donoszą media. Zaapelował, aby podejmując
decyzję mieć 100% pewność, stąd postulat o komisję do wyjaśnienia
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z porozumieniu z kościołem. Prosił o rozsądek w podjęciu decyzji. Przytoczył
cytat o ks. Jankowskim wypowiedziane przez mec. z Platformy Obywatelskiej
Romana Giertycha: „ Oto osoba potraktowana przez III RP w sposób który
zasługuje na zadość uczynienie. W 2003 roku nastąpił zmasowany atak ze
strony gazety, która kiedyś miała czelność posługiwać się znakiem
solidarności”.
CEZARY ŚPIEWAK _ DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji
Obywatelskiej, powiedział, że bardzo by chciał wyjaśnić tą sprawę w trybie
postępowania karnego. Dodał, że takiej możliwości już nie ma i nigdy sąd nie
będzie miał okazji rozstrzygnąć czy w tym przypadku można mówić o winie
czy niewinności w rozumieniu prawa karnego. Powiedział, że teraz każdy
stoi przed dylematem jak potraktować spływające od kilku miesięcy
informacje. Wspomniał, że na chwilę obecną ks. Prałat Jankowski jest
uhonorowany na trzech płaszczyznach: ma tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Gdańska, nazwę skweru, a na tym własnym skwerze ma pomnik. To
miasto Gdańsk decyduje o tym kto tak idących honorów może dostępować.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA – zapytała radnych z Prawa
i Sprawiedliwości jakie kroki podjęli od grudnia, żeby powstała komisja
wyjaśniająca tę sprawę.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 26.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

19
1
2

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

Uchwałę Nr VI/101/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
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43) w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza
Henryka Jankowskiego) oraz Uchwały Nr IX/119/11 Rady Miasta Gdańska
z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/11 Rady Miasta
Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
(Księdza Henryka Jankowskiego) (druk 89);
PIOTR BORAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 89 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 89.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
1
1

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

Uchwałę Nr VI/102/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (Księdza
Henryka Jankowskiego) oraz Uchwały Nr IX/119/11 Rady Miasta
Gdańska z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/11
Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy
skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego)
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
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44) w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego (druk 95);
CEZARY ŚPIEWAK _ DOWBÓR – Przewodniczący Klubu Koalicji
Obywatelskiej
Przedstawił projekt uchwały druk 95 zgodnie z uzasadnieniem.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Poinformowała o następujących opiniach Komisji:

Rady

Miasta

Komisja wiodąca: K. Kultury i Promocji – pozytywna
Prezydent Miasta Gdańska – nie wnosi uwag

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 95.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
1
1

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

Uchwałę Nr VI/103/19
Rady Miasta Gdańska
w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego
z dnia 7 marca 2019 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5 i PUNKT 6
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA,
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radny ANDRZEJ SKIBA – powiedział, że zmiana ustawy o samorządzie
gminnym dała radnym nowe kompetencje, a dokładnie art. 24 ust 2, który
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umożliwia szereg zgodny z prawem i w interesie miasta kontroli w różnych
jednostkach podległych miastu. Dodał, że w dniu 17 stycznia 2019 wydane
zostało niezgodne z ustawą zarządzenie Dyrektora Gdańskich
Nieruchomości, które paraliżuje albo wręcz uniemożliwia dokonywania
kontroli przez radnych miasta, a co za tym idzie, uniemożliwia
sprawowanie części swojej funkcji. W związku z tą sytuacją zapytał kto
jest autorem opinii prawnej dotyczącej tego zarządzenia. Druga kwestia,
dopytał kiedy uzyska odpowiedź na zadane 3 tygodnie wcześniej
zapytania dotyczące bardzo ważnych spraw. Wspomniał, że lokale
komunalne i socjalne to kilkanaście tysięcy mieszkań, to kilkadziesiąt
tysięcy gdańszczan.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska, odpowiedziała że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie,
odniosła się też do nowych zapisów o samorządzie, dodała że wszyscy
muszą się nauczyć jak z tymi przepisami funkcjonować. Zaproponowała
spotkanie w formie szkolenia, dodała że można zaprosić eksperta od tej
ustawy, aby wspólnie przeanalizować w jaki sposób kontrole można
wykonywać, jakie są możliwości oraz druga strona żeby wiedziała jak na
te kontrole odpowiadać.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, zadał dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy interpelacji
dotyczącej najmu mieszkań komunalnych przez dyrekcję Europejskiego
Centrum Solidarności, dodał że na odpowiedź czekał około miesiąca
a ustawowy termin to jest 2 tygodnie, dodał że ta odpowiedź była tylko
częściowa. Drugie pytanie, czy w dalszym ciągu będzie akceptowalne to że
w Radach Nadzorczych miejskich spółek komunalnych będą zasiadywały
osoby z ciężkimi zarzutami karnymi takimi jak była pani wice dyrektor skarbu
Halina P. oraz pani Teresa K. była pani Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, przeprosił jeśli
termin odpowiedzi na interpelację został przekroczony, dodał, że niektóre
odpowiedzi wymagają większej analizy i ten czas jest troszkę wydłużony.
W kwestii drugiego pytania, powiedział że chwilę wcześniej był podejmowany
ten temat przez PIS o domniemaniu niewinności, a dokładnie na temat
pomnika, honorowym obywatelstwie Ks. Jankowskiego. W Polsce jest prawo
że jeżeli ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem jest osobą niewinną.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, odniósł się do wypowiedzi Prezydenta, powiedział, że
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zdał konkretne pytanie i już prościej go nie mógł zadać, nie uzyskał
odpowiedzi.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że jak
odpowiedzieć na pytanie w którym widać że radny nie ma świadomości
w jaki sposób w Gdańsku realizuje się listę osób oczekujących na
mieszkania. Wspomniał, że są szczególne przypadki, w których mieszkania
otrzymuje się bardzo szybko, np. procedura „niebieskiej karty”. Każdy
przypadek jest inny i są osoby które czekają na mieszkanie rok a są osoby
które czekają dłużej.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – przypomniał radnym z Komisji
Rewizyjnej w sprawie omawianego tematu, że po 10 minutach po
zakończeniu sesji będzie spotkanie.
Radny WALDEMAR K|JAROSZEWICZ – zadał pytanie do Prezydenta
odnośnie zamkniętego wysypiska śmieci w Nowym Porcie, zwożony jest
popiół od strony osiedla. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii bo przy wiatrach
sprawa dla osiedla nie jest ciekawa.
Radny ANDRZEJ SKIBA – odniósł się do wypowiedzi Prezydenta odnośnie
czasu oczekiwania na mieszkania. Zaapelował o pomoc w uzyskaniu
mieszkania dla słabszej rodziny która teraz mieszka w kontenerach, której
pomaga od dłuższego czasu w pisaniu pism do Prezydenta, a na które nie
uzyskuje w całości odpowiedzi.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że przed chwilą wszyscy byli świadkami jak
rozmawia Prezydent z radnymi, radny wskazał na nieprawidłowości
w udzielonej przez Prezydenta interpelacji tzn. na brak odpowiedzi na
zadane pytania. Ponownie Prezydent nie odniósł się do odpowiedzi na
zadane pytanie odnośnie kto wydał decyzję o przyznaniu lokalu
komunalnego Panu Kerskiemu. Radny dodał, że Prezydenta obowiązkiem
jest odpowiedzieć na każde zadane pytanie. Spytał, czy doczeka się w końcu
odpowiedzi na każde zadane w interpelacji pytania czy znowu Pan Prezydent
na nie nie odpowie.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
zaproponowała radnemu ponowić interpelacje z tymi pytaniami na które nie
uzyskał właściwej odpowiedzi, bo by było trudno żeby Pan Prezydent teraz
na wszystkie odpowiadał.
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PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odniósł się do
pytania radnego Skiby, powiedział że jego zdaniem przekroczył prawo
używając nazwiska osoby oraz ochronę danych osobowych. Powiedział, że
w kwestiach indywidualnych na forum rady nie będzie rozmawiał.
Radny ANDRZEJ SKIBA – odniósł się do wypowiedzi Prezydenta,
powiedział, że skoro ma pozwolenie osoby na ujawnienie jej danych to może
o tym publicznie mówić. Poprosił o udzielenie odpowiedzi, jak długo będzie
czekał na odpowiedź na wniosek o lokal socjalny, dla osób w naprawdę
trudnej sytuacji.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA – wyraziła swoje głębokie
zaniepokojenie, zażenowanie zachowaniem radnego Płażyńskiego na
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Dodała, że pan radny
przyszedł na posiedzenie kiedy było już po uchwaleniu porządku obrad,
kiedy głos zabrał pierwszy z gości i od progu złożył wniosek formalny
o wyłączenie z obrad Przewodniczącej Komisji. Wniosek ten jest
niezgodny z prawem, niezgodny z Ustawą o Samorządzie Gminnym,
niezgodny ze Statutem Miasta, z regulaminem Rady Miasta. Wspomniała,
że w uzasadnieniu tego wniosku radny wskazał, że związki rodzinne Pani
Przewodniczącej z pracownikiem dewelopera, same w sobie stanowią
przeszkodę do udziału radnego w rozpatrywaniu wszystkich spraw
będących przedmiotem obrad tej komisji. Dodała, że idąc tym tropem
trzeba by było wykluczyć wszystkie osoby które posiadają wykształcenie
urbanisty, inżyniera i architekta, maja doświadczenie w tym sektorze, jak
również ich rodziny.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że dowiedział się nie dawno że brat Pani
Przewodniczącej jest kierownikiem u jednego z gdańskich deweloperów.
Dodał, że dużo się mówiło w kampanii o lobby deweloperskim, jest to temat
wrażliwy więc chciał tą kwestie wyjaśnić.
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
powiedziała, że uważa że taki wniosek nie powinien być w ogóle poddany
pod głosowanie, gdyż nie ma takiej formuły prawnej która pozwala na
wykluczenie radnego z obrad komisji, z udziału w głosowaniu. Dodała, że
radny sam może się wyłączyć z głosowania, ale to jest indywidualna decyzja
radnego.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – odniosła się do wypowiedzi radnego
Płażyńskiego, mówiąc że jej brat nie jest żadnym kierownikiem
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u dewelopera, prowadzi działalność gospodarczą. Poprosiła o publiczne
przeprosiny za to co zrobił na komisji, gdyż wprowadził ludzi w błąd.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że zadał pytanie Przewodniczącej z racji
tego, że taka informacja pojawiła się w jednym z mediów. Powiedział, że nie
widzi powodów, żeby radni opozycji mając na uwadze wiarygodność i dobro
instytucji jaką jest Rada Miasta Gdańska i zaufanie mieszkańców, musieli
przepraszać za to że zadają zwyczajne pytania.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – oznajmiła, że radny na komisji insynuował.
Powiedziała, że radny przeczy swoim myślom i zdaniom, a mianowicie
z jednej strony mówi że nie powinno się polegać na doniesieniom medialnym
w związku z ks. Jankowskim a z drugiej strony słysząc w mediach nieprawdę,
polega na takiej opinii.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA – podsumowała, że radny
przychodząc na komisję nie chciał rozmowy tylko na samym początku złożył
wniosek formalny o wyłączenie Przewodniczącej.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że po prostu zadał pytanie usłyszane
w mediach, tak samo chciałby porozmawiać na temat ks. Jankowskiego
gdyby została utworzona komisja.
Radny ANDRZEJ SKIBA – odniósł się do wcześniejszego wątku oliwskiego,
w którym pomówiono radnego. Odniósł się do radnej Czerniewskiej w kwestii
naruszenia przepisów prawa, jeśli ona uważa że radny naruszył te przepisy
to zaproponował aby udać się do konkretnej instytucji i złożyć
zawiadomienie.

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca
Gdańska
Zakończyła obrady VI sesji Rady Miasta Gdańska.

Rady

Miasta
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Obrady zakończono o godzinie 13:15.

Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

Podinspektor BRMG
Agnieszka Witkowska
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