PROTOKÓŁ NR II/2002
z II sesji RADY MIASTA GDAŃSKA
która odbyła się w dniu 25 listopada 2002 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 10.00.
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 33 radnych:
Nieobecny:
- radny Bogdan Borusewicz.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Serdecznie witam wszystkich państwa. Pana Prezydenta, Wiceprezydentów,
Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, wszystkich zebranych oraz gości na galerii.
Przechodzimy do porządku obrad. Wpłynął wniosek prezydenta Miasta
o wprowadzenie projektów uchwał druk nr 13 i 14.
Druk nr 13 w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu na rok 2003 oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale
budżetowej.
Druk nr 14 w sprawie zmiany uchwały z 26 marca w sprawie określenia zadań,
na które przeznaczone będą środki z PEFRON – u, zmienionej uchwałą RMG
z dnia 23 maja 2002 r. oraz uchwalą z 26 września 2002 roku.
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Te dwa druki aby wejść pad obrady muszą uzyskać bezwzględną większość
głosów, czyli 18.
W dniu dzisiejszym wszystkie projekty uchwały będą procedowane na mocy
§ 14 Regulaminu RMG.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Jak procedowane będą wniesione dzisiaj poprawki do projektów uchwał?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Myślę, że będziemy po prostu głosować nad tymi poprawkami.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Chciałam zapytać o uzasadnienie procedowania w tym trybie druku nr 14.
Prezydent Miasta Gdańska – PAWEŁ ADAMOWICZ
Proszę Państwa.
Jak wiemy przerwa w pracach RMG była dość długa. Musimy dokonać
nowelizacji uchwały, która reguluje sposób wydatkowania pieniędzy z PFRON.
Jest to sprawa konieczna dla konkretnych ludzkich losów osób
niepełnosprawnych. Uchwał to powinna być dzisiaj uchwalona. Nie uchwalenie
powoduje, że Referat Osób Niepełnosprawnych ma kłopoty z realizacją
bieżących zadań. Bardzo proszę o rozpatrzenie tej uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wpłynęło również pismo od Pana Prezydenta, w którym uzasadnił potrzebę
zmiany dotychczasowej uchwały. Przeczytam ostatni fragment: ponieważ
tegoroczny podział środków nie w pełni pokrywał się z zadaniami samorządów
według znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie uwzględniając między innymi
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, oraz
transportowych w komunikowaniu się. Mimo, iż w środowisku osób
niepełnosprawnych od lat istnieje wielkie zapotrzebowanie społeczne na ten
rodzaj wsparcia. Z tego względu zaistniała potrzeba zmiany przedmiotowej
uchwały.
Proszę państwa.
Przystępujemy do głosowania. Proszę pomóc osobą, które będą głosowały
pierwszy raz.
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Kto z państwa jest za wprowadzeniem druku nr 13 pod obrady dzisiejszej sesji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 1
- 1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Kto z państwa jest za wprowadzeniem druku nr 14 pod obrady dzisiejszej sesji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 29
- 0
- 1

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

Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad wraz
z zaproponowanymi drukami ?

za
przeciw
wstrzymało się

- 29
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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PORZĄDEK OBRAD
1.

Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji,
- zatwierdzenie porządku obrad.

2.

Komunikaty:
- Prezydium Rady Miasta,
- Prezydenta Miasta.

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

5.

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Gdańska.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
- Ślubowanie Uchwały w sprawie :

7.

1)

powołania stałych komisji Rady Miasta Gdańska (druk nr 15)

2)

powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gdańska,

3)

zmiany uchwały Nr XLVII/1413/2002 RMG z dnia 26 marca 2002 roku
w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki z PEFRON
zmienionej uchwałą Nr XLIX/ 1497/2002 RMG z dnia 23 maja 2002 r. oraz
Uchwałą Nr LIII/1665/2002 RMG z dnia 26 września 2002 r.

4)

ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Gdańska,

5)

wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk nr 2),

6)

wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk nr 3),

7)

wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk nr 4),

8)

wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk nr 5),

9)

wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk nr 10),
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8.
9.

10)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok
2002 (druk nr 12).

11)

zmiany uchwały Nr LI/1509/2002 RMG z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok 2003 oraz rodzaju i
szczegółowości
materiałów
informacyjnych
towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej (druk nr 13).

Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W imieniu BRMG przypominam wszystkim radnym o obowiązku dostarczenia
wypełnionych ankiet i oświadczeń majątkowych na moje ręce. Informuję
również, iż w pokoju 104 można odebrać pieczątki.
Dzisiaj zaczynamy sesje roboczą RMG. Myślę, że wszystkim radnym zależy
aby odbiór zewnętrzny działalności rady w opinii mieszkańców był jak
najlepszy. W dużej części zależy to od nas samych, od sposobu w jaki będą
przygotowane posiedzenia rady, czy terminową będą spływały projekty uchwał.
Dlatego apeluje w imieniu Prezydium i pragnę skłonić wszystkich do
postępowania zgodnego z przepisami i zgodnie z obowiązującym Statutem wraz
z załącznikami. Szczególną uwagę zwracamy państwu na określone w nim
terminy i wymogi proceduralne. Apelujemy do wszystkich o merytoryczne
dyskusje i w miarę możliwości ograniczenie gadulstwa. Ograniczona ilość
radnych w stosunku do poprzedniej kadencji i przyrost zadań oczekujących na
radę skłaniają nas do tego typu wniosków. Wyrażamy przekonanie, że wszyscy
radni skłonią się do tego apelu.
Prezydent Miasta Gdańska – PAWEŁ ADAMOWICZ
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Chciałem oficjalnie przedstawić na sesji RMG moich zastępców, których
powołałem w ubiegłym tygodniu. Pierwszym zastępcą Prezydenta miasta
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Gdańska, Wiceprezydentem odpowiedzialnym za politykę gospodarczą jest pani
Anna Fotyga. Za sprawy polityki komunalnej odpowiada pan Szczepan Lewna.
Za sprawy związane z polityką przestrzenną odpowiada pan Wiceprezydent
Wiesław Bielawski. Za politykę społeczną pan Waldemar Nocny. Jeżeli chodzi
o Sekretarza i Skarbnika to osoby na tych stanowiskach nie uległy zmianie.
Skarbnikiem będzie nadal pan Włodzimierz Pietrzak, a Sekretarzem miasta pani
Danuta Janczarek.
Wysoka Rado.
Pragnę również wyrazić nadzieję, że 4 lata będziemy z sobą współpracować
aktywnie, ku pożytkowi miasta. Te zmiany, jak również ustrojowe i inne
pozwolą, że będziemy harmonijnie współpracować. Oczywiście kwestie
związane z moim przedstawieniem programu na najbliższe 4 lata oraz związane
z projektem budżetu przedstawię na sesji budżetowej pod koniec grudnia.
Moi zastępcy będą współpracowali z poszczególnymi Prezydiami Komisji, które
mam nadzieję dzisiaj się ukonstytuują Dziękuję bardzo.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Panie Prezydencie.
Z upoważnienia Klubu radnych SLD przedstawię nasze stanowisko w sprawie
inauguracyjnego wystąpienia Pana Prezydenta Adamowicza oraz zaprezentuję
nasze wnioski dotyczące pracy RMG w tej kadencji. Pan Prezydent Adamowicz
znaczną część swojego wystąpienia poświęcił omówieniu potencjalnej roli
opozycji w RMG.W związku z tym, z satysfakcją chcielibyśmy odnotować
zmianę sposobu myślenia w tej materii ugrupowania rządzącego w stosunku do
poprzedniej kadencji. Ówczesne ugrupowanie AWS twierdziło bowiem, że
zwycięzca bierze wszystko i nie ma potrzeby konstruowania organów Rady
wg proporcjonalnej zasady przedstawicielstwa.
Ubolewamy tylko, ze w tym rozumowaniu układ rządzący nie jest
konsekwentny i nie zrealizował wcześniejszych zapowiedzi o przekazaniu
kierownictwa Komisji Rewizyjnej w ręce opozycji. Znacznie by to bowiem
uwiarygodniło pracę Prezydenta, szczególnie w zmienionej sytuacji ustrojowej
samorządu.
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Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W imieniu mojego Klubu informuję, że zamierzamy być wyrazistą, lecz
jednocześnie konstruktywną opozycją w RMG Będziemy krytykować
te poczynania Prezydenta Miasta i rządzącej koalicji, które w naszym
mniemaniu gorzej służą Gdańszczanom, aczkolwiek rozumiemy, że opinie – co
jest rzeczą lepszą lub gorszą – jest kategorią aksjologiczną, a więc dyskusyjną.
Ponadto poczynania rządzącej władzy będziemy odnosić do systemu wartości
lewicowych z naszego programu, jak np. równego startu dla wszystkich
niezależnie od stanu materialnego i środowiskowego usytuowania oraz
obciążenia większymi kosztami zachodzących zmian przez grupy społeczne
lepiej wyposażone, a chronienie tych którzy w gospodarce rynkowej gorzej
sobie radzą.
Zamierzamy rywalizować z koalicją PO i PIS na formułowanie lepszych
pomysłów służących rozwojowi Gdańska. Dlatego też oczekujemy
respektowania praw mniejszości i uwzględniania naszych pomysłów
w zamierzeniach RMG. Rozumiemy, ze nie wszystkie nasze postulaty muszą
doczekać się realizacji, wtedy jednak oczekujemy merytorycznego
ustosunkowania się do ich treści. Sądzimy jednocześnie, że te które przebiją się
swoją atrakcyjnością realizacyjną nie będą później zawłaszczane przez
rządzących, jak to onegdaj się zdarzało. Jednocześnie zapowiadam, ze będziemy
życzliwi a nawet będziemy wspierać te dziania w mieście, które służą integracji
z UE.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowne Prezydium Rady.
Nasz Klub oczekuje, iż Prezydium będzie organizowało pracę rady
z poszanowaniem prawideł konsyliacji i dochodzenie na zasadzie konsensusu do
wspólnego stanowiska.
Chcielibyśmy usłyszeć stanowisko Prezydium Rady i Prezydenta Miasta jak
będą
ustosunkowywać
się
do
naszych
wniosków
zgłaszanych
w oświadczeniach klubowych. Czy będą one przemilczane czy możemy
oczekiwać ustnych oraz pisemnych odpowiedzi? Bowiem doświadczenie
poprzedniej kadencji w tej materii nie jest dobre.
Oczekujemy od Prezydenta Miasta i jego współpracowników rzetelnych, a nie
wymijających odpowiedzi na nasze zapytania i interpelacje. Sądzimy, że
Prezydium Rady powinno monitorować jakość tych dokumentów
i interweniować w imieniu Radnych w sytuacji rażących uchybień ze strony
administracji Pana Prezydenta.
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Jesteśmy przekonani, że sprawdziła się idea sesji tematycznych i w związku
z tym wnioskujemy o ich kontynuację w tej kadencji. W najbliższym czasie
zgłosimy nasze propozycje tematyczne.
Uważamy, ze obowiązkiem Prezydium Rady powinno być dbanie o pozytywny
wizerunek całej Rady, szczególnie w mediach. W związku z tym Prezydium
powinno kreować sytuacje, w których radni mogliby publicznie zabierać głos
w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców naszego miasta.
W celu lepszego informowania Gdańszczan o pracy RMG wnioskujemy
o zmianę formuły informatora „Herold”. Uważamy, ze powinien on być głównie
poświęcony problemom Rady i działalności radnych. W biuletynie tym mogłoby
być prezentowane skróty oświadczeń Klubów, wystąpienia radnych na sesjach,
omówione plany pracy i formy realizacji Komisji problemowych oraz
informacje z działalności jednostek pomocniczych, indywidualnych radnych
miasta i dzielnic.
Jesteśmy przekonani, ze Prezydent Miasta ma szerokie spektrum innych
instrumentów do prezentowania swojego dorobku, czego nie można powiedzieć
o RMG.
Uważamy, ze wizerunek Rady powinien być przedmiotem ciągłej refleksji jej
Prezydium jak również wszystkich Radnych.
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Panie Prezydencie.
W nawiązaniu do Pana wcześniejszych deklaracji oczekujemy przedstawienia
programu działań na czteroletnią kadencję. Oczekujemy publicznego
zaprezentowania umowy koalicyjnej PO oraz PiS, aby móc później ocenić jej
realizację.
Jednocześnie chcemy na wstępie przedstawić dwa wnioski, które naszym
zdaniem wymagają pilnego uregulowania. Pierwszy dotyczy zmiany progu
ważności wyborów do jednostek pomocniczych miasta. Wysoka Rada
poprzedniej kadencji w swojej zbiorowej mądrości ustaliła próg 15% ważności
frekwencji wyborczej, jednocześnie ustalając obligatoryjność wyborów.
Naszym zdaniem ten próg spowoduje, ze w wielu, jeżeli nie w większości
wyborów frekwencja 15% nie zostanie osiągnięta, a tym samym ważność
wyborów. Oznacza to zmarnowanie publicznych pieniędzy na organizację
wyborów oraz zahamowanie procesu budowy lokalnych społeczeństw
obywatelskich. Rozwiązaniem byłoby obniżenie tego progu. To dałoby szansę
na wyłonienie lokalnych przedstawicielstw oraz zaktywizowało osiedlowe
i dzielnicowe społeczności do udziału w referendum nad przystąpieniem Polski
do UE. Myślimy, że w tej sprawie mówimy tym samym głosem.
Drugi nasz wniosek dotyczy Regulaminu zaopatrywania mieszkańców w wodę
i odprowadzanie ścieków. Podzielamy pogląd większości zbiorowych
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odbiorców, tj. Spółdzielni Mieszkaniowych, iż jest on niedoskonały
i nadmiernie umacnia monopolistyczną SAURU – Neptun.
W związku z tym, wnioskujemy do Pana Prezydenta o podjęcie negocjacji ze
SM i zawarcie rozsądnego kompromisu. W innym przypadku zmuszeni
będziemy do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu
uwzględnienie w szerszym zakresie postulatów SM.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Nasz Klub stoi na stanowisku, iż jest szansa na rzetelną pracę w tej RMG. Wiele
zależy od rządzącej większości i Prezydenta Adamowicza. W związku z tym
dwie refleksje odnośnie przygotowania poprzedniej i obecnej sesji Rady.
W przekonaniu naszego Klubu towarzyszyły jej wady prawne w projektach
uchwał. Dobrym prognostykiem jest częściowe uwzględnienie uwag. Złym, że
miały one w ogóle miejsce. Chcemy być przekonani, że wynikło to
z początkowego okresu organizowania się Rady.
Chcielibyśmy jednocześnie pozbyć się wrażenia, że u niektórych członków PO
jest pokusa na koncesjonowaną demokracje.
Rozumowanie oparte na założeniu, że jeżeli was, tj. SLD dopuściliśmy do
organów Rady to macie aprobować wszystkie nasze, tj. PO i PiS – u pomysły
jest absurdalne.
Na to zgody nie będzie. Będzie natomiast zgoda na rzetelną pracę.
Dziękuję za uwagę.
Radna – Elżbieta Grabarek – Bartoszewicz – Przewodnicząca Kluby LPR>
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
Zgodnie z wolą wyborców w wyborach samorządowych z ramienia LPR
mandaty do RMG otrzymało 5 radnych:
- Maria Małkowska,
- Grzegorz Sielatycki,
- Marek Glinak,
- Zofia Gosz,
- Elżbieta Grabarek – Bartoszewicz.
Na pierwszym posiedzeniu Klub ukonstytuował się, powierzając mi funkcję
Przewodniczącej Klubu. Sekretarzem Klubu został pan Grzegorz Sielatycki.
Jako Klub LPR pragniemy zgodnie z głoszony programem pracować dla dobra
miasta i jego mieszkańców. Proponujemy aby w parlamencie Gdańskim przyjąć
standardy ogólne co jest fundamentem demokracji. Pierwszym krokiem który
poczyniliśmy było zgłoszenie do Prezydium RMG pani Małkowskiej. Wobec
zmniejszenia liczby radnych z 60 do 34 uważamy, że należy zmniejszyć liczbę
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Komisji proporcjonalnie do liczby radnych. Stąd nasza propozycja na liczbę 7.
Również z zagwarantowaniem każdemu z Klubów członkostwa
w każdej merytorycznej komisji, jak również przekazywania przewodniczenie
Komisji Rewizyjnej Klubowi opozycyjnemu. Powtarzam to są standardy
demokracji parlamentarnej. My konsekwentnie uważamy, że należałoby jej
w naszym Gdańskim parlamencie przestrzegać. Również zmiany ustawowe
obligują nas do zmiany Regulaminu i Statutu RMG. W odniesieniu do projektu
proponowanych Komisji przedłożyliśmy na piśmie nasze propozycje personalne
co do składu poszczególnych Komisji, jak również zaproponowaliśmy ku
rozważeniu Rady propozycje personalne co do przewodnictw Komisji. Pragnę
zwrócić uwagę, ze jedyny klucz jakim kierował się nasz Klub to dobór
merytoryczny, kompetencyjny, wynikający z doświadczenia samorządowego.
W związku z powyższym, konsekwentnie proponujemy pewne propozycje
personalne do rozważenie.
Radna Elżbieta Grabarek – Bartoszewicz odczytała pismo z propozycjami
kandydatów na Przewodniczących Komisji.
Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodniczący Klubu PiS
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym państwa poinformować, ze w dniu dzisiejszym ukonstytuował się
Klub Pis, którego pracami mam zaszczyt kierować. W skład tego Klubu
wchodzą:
- Tomasz Sowiński – Wiceprzewodniczący Klubu,
- Ryszard Nikiel – Sekretarz,
- Ryszard Klimiczyk,
- Mirosław Zdanowicz,
- Kazimierz Koralewski.
Chciałem poinformować również, że wśród naszych radnych wybranych z woli
wyborców jest wielu ludzi młodych, nie mających doświadczenia w pracach
rady. Jednak zapewniam państwa, że są osobami kompetentnymi, merytorycznie
przygotowanymi
do
sprawowania
funkcji
mandatariusza
naszego
społeczeństwa.
Chciałem również poinformować, że w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę
o współpracy z PO. Umowa ta jest sformułowana na zasadach partnerskich.
Będziemy wspierać Pana Prezydenta we wszystkich rzeczach, które są dobre dla
Gdańska i jego mieszkańców. Będziemy surowym i ostrym dyskutantem rzeczy
kontrowersyjnych i mam nadzieję, ze na zasadzie konsensusu wypracujemy
i uzgodnimy wspólne stanowisko dla dobra Gdańska i jego mieszkańców.
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Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu PO
Pani Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Panie i Panowie Radni.
W imieniu Klubu PO dziękuję mieszkańcom Gdańska za udział w wyborach.
Za udowodnienie, ze los Gdańska nie jest dla nich obojętny. PO Gdańska
wygrała te wybory. Niemniej jesteśmy dalecy od triumfalizmu. Stosunkowo
mała frekwencja wyborcza nakłada na nas wszystkich obowiązek udowodnienia
mieszkańcom, ze mają na kogo głosować. Celem wszystkich Klubów
politycznych powinno być dążenie by za 4 lata w wyborach samorządowych
uczestniczyło ponad 50% mieszkańców Gdańska.
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Panie i Panowie Radni.
Klub radnych Po zaprasza wszystkie kluby do wspólnej pracy na rzecz naszej
małej ojczyzny. Dziękuję bardzo.

PUNKT 4
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I
ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Rozpoczęła się normalna, codzienna praca radnych i jej efekty są już przede
mną. Radny Aleksander Żubrys złożył 6 interpelacji. Termin udzielenia
odpowiedzi na te interpelacje upływa 7.12 br. i jestem przekonany, ze zostanie
dotrzymany. Radny Aleksander Żubrys złożył również 4 zapytania. Otrzymał
w terminie odpowiedzi na te zapytania, których nie będę odczytywał ponieważ
satysfakcjonują one radnego Żubrysa.
Zestawienie Interpelacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Zestawienie zapytań stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

11

PUNKT 5
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDANU
RADNEGO MIASTA GDAŃSKA
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu pani Anny Fotygi w skutek zrzeczenia się
mandatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?

za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

UCHWAŁĘ NR II/6/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 listopada 2002 roku
W sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WSTĄPIENIA
KANDYDATA Z TEJ SAMEJ LISTY NA MIEJSCE
RADNEGO W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM
MANDATU
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Punkt ten dotyczy wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w
związku z wygaśnięciem mandatu. W punkcie tym będziemy mieli również
ślubowanie. Najpierw jednak podejmiemy uchwałę. Stwierdza się, ze w
związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Miasta Gdańska Anny Fotygi na jej
miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy Mirosław Zdanowicz.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

UCHWAŁĘ NR II/7/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 listopada 2002 roku
W sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
radnej w związku z wygaśnięciem mandatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Bardzo proszę pana radnego Zdanowicz o podejście do mikrofonu
a wszystkich radnych o powstanie. Odczytam tekst roty ślubowania: „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
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radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców.”

Po odczytaniu roty radny Zdanowicz złożył ślubowanie.

PUNKT 7
UCHWAŁY W SPRAWIE
1) powołania stałych komisji Rady Miasta Gdańska
(druk nr 15).
Radny –TADEUSZ GLEINERT
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Wysoka Rado.
W imieniu wnioskodawców mam zaszczyt przedstawić państwu, Wysokiej
Radzie projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej, Komisji
stałych oraz zakresu ich działania. Treść uchwały państwo otrzymali dlatego nie
będę czytał całości. Chcę zwrócić uwagę na kilka elementów, aspektów tej
uchwały. Pierwsze, co nie ulega wątpliwości i dyskusji, powołuje się Komisję
Rewizyjną w składzie 7 radnych, której regulamin określa załącznik
nr 3 statutu RMG. Następnie powołuje się 8 stałych Komisji RMG
w składzie do 7 radnych, w każdej. Statut mówi, że minimalna liczba radnych
w Komisji to 5 osób. Analizując dotychczasowy zakres działalności Komisji,
liczbę tych Komisji w radzie i liczbę
radnych w obecnej kadencji
wnioskodawcy proponują zmniejszenie liczby Komisji i ustalenie ich w taki
sposób aby zakres ich działania był jednorodny i aby nie było sztucznego
łączenia zagadnień.
Wnioskodawcy proponują aby w dotychczasowym zakresie działała Komisja
Budżetowa. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej obejmuje wszystkie
zagadnienia gospodarcze bez dzielenia ich na część komunalną i inną. Komisja
Rozwoju Przestrzennego zakres działalności ma dotychczasowy, uzupełniony
o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Komisja Samorządu i Ładu
Publicznego działa w dotychczasowym zakresie uzupełnionym o zagadnienia
związane z polityką zagraniczną. Komisja Edukacji pozostała komisją
samodzielną. Uznaliśmy, że przy tak dużym zagadnieniu jakim jest edukacja nie
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należy łączyć jej z innymi zagadnieniami. Komisja Spraw Społecznych
i Ochrony Zdrowia zajmuje się zagadnieniami związanymi z profilaktyką
zdrowia, programami społecznymi, projektami akcesyjnymi. Komisja Kultury
oraz Komisja Turystyki i Sportu są komisjami samodzielnymi ponieważ ich
zagadnienia przypisane do innych komisji byłyby w mniejszości a są one
znacznie rozbudowane. Dziękuję bardzo.
Radny –Aleksander Żubrys
W imieniu Klubu chciałbym przedstawić naszą propozycję komisji
problemowych. Oczywiście najważniejsza dla nas jest praca merytoryczna
komisji, zaangażowanie pojedynczych członków komisji. Jednak biorąc pod
uwagę liczbę radnych i doświadczenia z przeszłości postanowiliśmy przedstawić
naszą propozycję. Nie odbiega ona znacznie od tej zaproponowanej przed
chwilą i również zmierza do ograniczenia liczby Komisji. Nasza propozycja
obejmuje 7 Komisji. W skrócie przedstawię te komisje. K. Budżetowa – nie
ulega ona dyskusji. K. Polityki Gospodarczej i Funkcjonowania Miasta – tu jest
właściwie różnica w nazewnictwie. Uznaliśmy, że należy wyeksponować
gospodarkę komunalną jako element funkcjonowania miasta. Do tej komisji
powinna być włączona tematyka turystyki i spraw morskich. K. Strategii
Rozwoju, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Ona
pokrywa się tematycznie z tym co zostało już zaproponowane.
Wyeksponowaliśmy Strategię Rozwoju jako ten element nad którym będziemy
niebawem dyskutować przyjmując uchwałę o strategii rozwoju do roku 2010.
K. Samorządu, Integracji Europejskiej i Ładu Publicznego – tu nie ma co do
zakresu działalności dyskusji. Jest tylko wprowadzony element integracji
Europejskiej w nazwie. Nasza propozycja łącząca pewne elementy – to
K. Edukacji i Sportu. Związek tych dwóch dziedzin jest dla nas oczywisty.
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – nie różni się z wcześniejszą
propozycją. Ostatnia komisja to K. Rewizyjna.
Myślę, ze w trakcie dyskusji poszczególne Kluby a także radni odniosą się do tej
propozycji. Jednak powtarzam, że dla nas najważniejsze jest mądre pracowanie i
zaangażowanie radnych w pracę Komisji.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Chciałbym odnieść się do treści druku dotyczącego komisji stałych. Mam
propozycję do wnioskodawców. Zgodnie z regulaminem w tym druku powinno
być uzasadnienie – a nie ma. Jest tu również duża niekonsekwencja w pisowni.
Trzeba ten druk dopracować pod względem merytorycznym i gramatyczno –
stylistycznym.
Mam tak uwagę. W zakresie działania żadnej Komisji nie ma zapisu – nadzór
właścicielski nad spółkami z udziałem Gminy. W związku z tym proponuję ten
zapis dodać do KGiM jako punkt 10.
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Proponuję jeszcze jedną zmianę. Mianowicie, aby Komisja Rozwoju
Przestrzennego zmieniła nazwę na K. Strategii i Rozwoju. W trakcie
poprzedniej kadencji w KRP zastanawiano się gdzie tą strategię umieścić.
Moim zdaniem powinna być jedna jednolita komisja, która zajęła by się tym
zakresem. Nasuwa się pytanie dlaczego ma to być KRP. Według mnie dlatego,
ponieważ podstawowym dokumentem jest „Studium uwarunkować i kierunków
rozwoju przestrzennego miasta Gdańska”. Myślę, że dokumenty na ten temat
powinny być w jednej Komisji ponieważ wtedy są one bardziej koherentne.
Ogromnym potencjałem intelektualnym i merytorycznym dysponuje Biuro
Rozwoju Miasta Gdańska.
Radna – ELŻBIRTA GRABAREK – BARTOSZEWICZ – Przewodnicząca
Klubu LPR
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Rozumie, że dyskutujemy nad projektem, który praktycznie dzisiaj do nas trafił.
W związku z powyższym przychylamy się do naszych przedmówców.
Popieramy wniosek radnego Żubrysa aby do Komisji Polityki Gospodarczej i
Morskiej dołączyć zagadnienia związane z turystyką. Turystyka jest bardzo
ważnym elementem rozwojowym miasta Gdańska z racji charakteru położenia
miasta i jego funkcji.
Proponujemy jedną zmianę. Z Komisji Turystyki i Sportu powinien zostać
odłączony sport i przeniesiony do K. Edukacji. Jest to pewne odniesienie do
układy rządowego ponieważ środki są w jednym ministerstwie - Ministerstwie
Edukacji i Sportu. Będziemy mieli pewien dysonans przy dystrybucji środków,
ponieważ sport to sale gimnastyczne, boiska przy szkołach.
Jest to propozycja do rozważenia. Zdajemy sobie sprawę, że jest tu pewien
układ polityczny, porozumienie między Klubami. Jeśli jednak Klub rządzący
byłby skłonny to zapraszam do dyskusji.
Przychylamy się również do słów pana Gleinerta dotyczącymi Kultury.
Uważamy, że K. Kultury powinna pozostać odrębna.
Radny – EUGRENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Faktem jest, że otrzymałem ten druk jak większość radnych w dniu dzisiejszym.
W związku z tym, nie sposób było się nad nim rzetelnie zastanowić, a przede
wszystkim zastanowić się nad sformułowaniami określającymi zakres prac
poszczególnych komisji. Podzielając stanowiska wygłoszone przez moich
poprzedników, chciałem zaproponować aby przy dzisiejszym procedowniu
uwzględnić przedłożony projekt natomiast upoważnić powołane komisje do
określenia przez nie prawidłowego zapisu określającego ich zakres
obowiązków. Ten przyjęty, w tym tekście w wielu przypadkach nie zawsze
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odpowiada prawdzie. Ja po to żeby zilustrować to co powiedziałem powiem
bardzo prosto. W K. Samorządu i Ładu Publicznego jest zapis: interpretacja
regulaminu RMG. Przepraszam bardzo ale tu chyba chodzi o aktualizację tego
regulaminu a nie interpretacje. W K. Morskiej jest zapis: polityka w zakresie
gospodarki morskiej. Ja mogę powiedzieć niech żyje, jest, nie ma jej – ja nie
wiem o co chodzi. I takich zapisów mogę cytować wiele. W związku z tym moja
propozycja jest taka: powołajmy komisje a zadaniem dla nich będzie
doprecyzowanie zakresu, który został określony w ramach. Wtedy będziemy po
raz kolejny procedować zakresy działań komisji.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Cieszy mnie, że 2/3 mojego wystąpienia wygłosił radny Węgrzyn. Moja
propozycja jest taka aby przyjąć projekt i uznać, iż komisje w pierwszej
kolejności zajmą się tym aby doprecyzować zakres ich działalności.
Bardzo bym prosił aby wpisać do § 1 punktu 2 znalazł się zapis mówiący o tym,
że powołujemy komisje RMG w składzie od 5 do 7 radnych w każdej. Moim
zdaniem jest to bardzo istotne.
Radny – MAREK BUMBLIS
Nie zgadzam się z wystąpieniem pani Grabarek – Bartoszewicz
i sformułowaniem, że będzie pewien dysonans pomiędzy sprawami edukacji
i budową obiektów sportowych. Właśnie aby zdynamizować pewne dziedziny
powołano taką komisję w poprzedniej kadencji. Dynamika budowy obiektów
sportowych była bardzo wysoka. Powstał pierwszy od kilkunastu lat klubowy
obiekt sportowy, bardzo wiele obiektów przyszkolnych zostało
wyremontowanych. Również w poprzedniej kadencji przygotowaliśmy
podstawy do przeprowadzenia reformy sportu w Gdańsku. Założenia te zostały
zawarte w programie wyborczym PO. Będziemy ten program reformy
skutecznie realizować.
W lutym zeszłego roku odbyła się sesja tematyczna RMG poświęcona turystyce.
Wtedy właśnie zmieniliśmy nazwę komisji. Wymusiło na nas to gdańskie lobby
przedsiębiorców. Chodziło nam o to aby nadać turystyce nową dynamikę, aby
sprawy turystyki uzyskały odpowiednia rangę w pracach RMG.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałam zgłosić kilka uwag do przedłożonego projektu. Jesteśmy jako Gdańsk
miastem na prawach powiatu. Niektóre zadania miasta na prawach powiatu nie
znalazły się w zadaniach żadnej z Komisji.
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W zadaniach miasta na prawach powiatu zadanie w zakresie spraw społecznych
jest sformułowane: promocji i ochrony zdrowia. Natomiast u nas w zapisane jest
profilaktyki i ochrony zdrowia. Profilaktyka jest ochroną zdrowia, promocja nie.
Następnie w zadaniach miasta jest ochrona praw konsumenta. Czy gmina
Gdańsk nie chce przyjąć tego zadania, czy jest ono ukryte w jakiejś komisji?
Również w zadaniach miasta jest promocja powiatu. Nie wiem, czy należy
rozumieć, że promocję powiatu będzie prowadził wyłącznie urząd i Prezydenci?
W wielu sformułowaniach jest napisane „polityka” np. w zakresie zmniejszania
bezrobocia. Ustawa precyzuje to zadanie jako przeciwdziałanie bezrobociu
i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Nie jest to tożsame z pojęciem „polityka”.
Uważam również, że powinny być wyraźnie wyartykułowana w nazewnictwie
komisji ochrona środowiska i gospodarka komunalna.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi kolegi Sowińskiego.
W regulaminie RMG jest zapis, że w Komisjach nie może być mniej niż
5 radnych. Myślę, że zbędne jest powielanie tego zapisu w kolejnych
uchwałach. Jeśli regulamin jasno określa ilość członków w komisji to nie trzeba
tego powielać. Jeśli zaistnieje fakt, że komisja będzie liczyła mniej niż
5 członków to Przewodniczący jest zobowiązany do uzupełnienia jej składu
w ciągu 60 dni lub komisja zostaje rozwiązana.
Jeśli kolega Sowiński uważa, że powielanie takiego zapisu jest zasadne to
oczywiście można tak zrobić.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Nie będzie to duża zmiana a będziemy mięli wszystko co jest potrzebne w tej
uchwale. Oczywiste jest, że niedługo będziemy zmieniać regulamin RMG.
Niech wiec będzie w akcie niższego rzędu nasz wola. Mam nadzieję, że
regulamin będzie to honorował.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Szanowna Rado.
Chciałam poprzeć stanowisko pana Wiceprzewodniczącego Goreckiego.
Wydaje mi się, że ze względu na czystości konstrukcji prawnej powtórzenie
przepisów mija się z celem. Skoro regulamin wskazuje, ze nie mniej niż 5 to
taki przepis obowiązuje też w uchwale.
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Radny – TADEUSZ GLEINERT
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Wnioskodawcy podtrzymują swoją pierwotną wersję liczby komisji RMG.
Proponują również następujący tekst uzasadnienia: „Ze względu na zmniejszoną
liczbę radnych zachodzi konieczność zmniejszenia liczby komisji wraz ze
zmianą zakresu działania. Proponowana liczba komisji oraz przypisany im
zakres działania pozwolą RMG w sposób racjonalny realizować przypisane im
na mocy ustawy o samorządzie gminnym i ustaw prawa materialnego zadania".
Takie uzasadnienie jest konieczne.
W zamyśle wnioskodawców było stwierdzenie, że członkowie komisji przyjrzą
się zakresowi działania komisji i ewentualnie zaproponują zmiany.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę państw, padło wiele poprawek, propozycji, padały różne wnioski. Jeśli
państwo mają wnioski do przegłosowania na dzisiaj to proponuję dać je na
piśmie.
Radna –ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałam odnieść się do tego o czym mówił radny Marek Bumblis. Nasza
propozycja nie miała na celu umniejszenie rangi sportu, raczej odwrotnie.
Poprzez połączenie z edukacją chcieliśmy podnieść efekty działań na rzecz
sportu. Nie podważaliśmy osiągnięć poprzedniej rady. Nie bardzo mogę zgodzić
się z taką interpretacją pana Marka Bumblisa.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym odnieść się do punktu poświęconego Komisji Turystyki i Sportu.
KTiS w II kadencji RMG była komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Wtedy stwierdziliśmy, że sprawy sportu są za sprawami edukacji i kultury.
Dzisiaj w Gdańsku mamy zarejestrowane ok. 100 stowarzyszeń sportowych.
Sport wymaga innych kwalifikacji. Jest część amatorska i zawodowa. Musimy
zacząć inaczej o sporcie mówić.
Jeśli mówimy o oświacie to ja wiem, że jest przy niej wychowanie fizyczne.
Jest ono realizowane poprzez program szkolny. Chciałbym aby utrzymano
KTiS. Turystyka daje coraz więcej dochodów dla miasta.
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ALEKSANDER ŻUBRYS
Panie Przewodniczący.
Sądzę, że trzeba rozstrzygnąć kwestię podstawową tzn. liczebność
i nazewnictwo. Następnie przyjmując to o czym mówili moi poprzednicy,
członkowie komisji sami ustalą zakres ich działania. Wnioskuję
o rozstrzygnięcie tej sprawy w głosowaniu., możemy głosować za każdą
komisją oddzielnie lub łącznie.
Myślę, że nie powinniśmy brnąć dale w dyskusję tylko zagłosować nad liczbą
komisji.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za powołaniem 9 komisji RMG wraz z K. Rewizyjną?
Radna – BARBARA MEYER
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Cała dyskusja poprzedzająca tą uchwałę jest zbyteczna, jeśli nie będziemy
każdego punktu, każdej poprawki przegłosowywać.
Radny – TADEUSZ GLEINERT
Proponuję głosować za wnioskiem grupy radnych, a wszystkie inne kwestie
dotyczące zakresu i nazwy rozpatrzą komisje.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Który z wniosków jest dalej idący? 9 czy 7 Komisji. Czy o tym decydowała
kolejność złożenia?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto jest za powołaniem 9 stałych komisji RMG?

za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/8/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 listopada 2002 roku
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji
Rady Miasta Gdańska i ustalenie zakresu ich działania.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ogłaszam 20 min przerwy.
Po przerwie.

2) powołanie składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta Gdańska
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Radni.
Mamy do czynienia z historyczna chwilą. W imieniu wszystkich Klubów
politycznych w RMG chciałbym zaproponować kandydatów do prac
w poszczególnych komisjach.
- K. Budżetowa:
• Kamiński,
• Małkowska,
• Gleinert,
• Strzelczyk,
• Koralewski,
• Olszewski,
• Głogowski.
- K. Polityki Gospodarczej i Morskiej:
• Koralewski,
• Polaszewski,
• Nowak,
• Dzik,
• Kamiński,
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• Meyer,
• Gosz.
- K. Rozwoju Przestrzennego:
• Mękal,
• Lisicki,
• Bumblis,
• Chmiel,
• Klimczyk,
• Głogowski,
• Małkowska.
- K. Samorządu i Ładu Publicznego:
• Żubrys,
• Kosakowski,
• Gorecki,
• Oleszek,
• Sowiński,
• Tomaszewska,
• Glinka.
- K. Edukacji:
• Sowiński,
• Grabarek,
• Polaszewski,
• Nikiel,
• Pomaska,
• Rybicki.
- K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:
• Tomaszewska,
• Adamski,
• Gosz,
• Zdanowicz,
• Gorecki,
• Węgrzyn,
• Glinka.
- K. Kultury:
• Gleinert,
• Rybicki,
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• Lisicki,
• Meyer,
• Grabarek.
- K. Turystyki i Sportu:
• Bumblis,
• Zdanowicz,
• Dzik,
• Pomaska,
• Łęczkowski,
• Sielatycki,
• Żubrys.
- K. Rewizyjna:
• Strzelczyk,
• Kosakowski,
• Nowak,
• Adamski,
• Łęczkowski,
• Sielatycki.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Ja nie wiem jakimi kryteriami sprawozdawca się kierował. Przed rozpoczęciem
dzisiejszej sesji złożyłem oficjalnie swój akces do K. Gospodarczej i Morskiej
i K. Rewizyjnej. Nie składałem akcesu do K. Budżetowej. O co tu chodzi? Nikt
mnie nie spytał o to, czy wyrażam zgodę na pracę w K. Budżetowej.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Oczywiście spytałem się kolegi Olszewskiego gdzie chciałby pracować
i wskazał K. Budżetową oraz wskazał, że jest zainteresowany byciem
przewodniczącym Komisji Gospodarczej i Morskiej.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Oczywiście nie uchylam się od tego, że rozmawialiśmy i to wprost, że interesuje
mnie Komisja Gospodarki Komunalnej. Znam te tematy i dlatego chcę w niej
funkcjonować. Rozważałem również pracę w K. Budżetowej. Wycofuję się
z tego ponieważ K. Gospodarcza jest dużą Komisją i za dużo to mi zajmie
czasu. W miejsce K. Budżetowej wyraziłem akces do K. Rewizyjnej.
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Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja tu nie widzę sprzeczności. W imieniu Klubów RMG zaproponowałem
nazwiska do poszczególnych komisji. Jeśli kolega będzie chciał pracować
w innej to zgłosi swoje nazwisko i będziemy głosować.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS
Cieszę się, że mamy tak duży konsensus jeśli chodzi o komisje. Niemniej żal
nam jako Klubowi i myślę całej radzie tracić tak wytrawnego eksperta
w KSiŁP jak kolega Węgrzyn, który wyraża chęć pracy w tej komisji. Proponuję
do KSiŁP zgłosić kandydaturę Eugeniusza Węgrzyna.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Rozumiem, że wcześniejsze zgłoszenie jest kolegi Olszewskiego do
K. Rewizyjnej.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej jest dla mnie wiodąca. Drugą komisją,
w której chcę pracować jest Komisja Rewizyjna.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Żebyśmy mieli jasność. Pan Olszewski chciałby pracować w Rewizyjnej
oraz Polityki Gospodarczej i Morskiej. Mamy więc wykreślić jego kandydaturę
z komisji Budżetowej.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dokładnie proszę mnie wykreślić z Budżetowej. Zgodnie z regulaminem można
być w 2 komisjach.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Sytuacja jest taka, że zgłoszeń do pracy w K. Rewizyjnej jest 7 a KPGiM 8 na 7
miejsc, w KSIŁP 8 zgłoszeń na 7 miejsc. Proponuję aby przy komisjach gdzie
skład jest optymalny głosować blokowo a tam gdzie jest więcej chętnych niż
miejsc będziemy głosować na każde nazwisko. Kto uzyska największą ilość
głosów wchodzi do składu.
Jeśli mają państwo inne propozycję co do sposobu głosowania to proszę je
zgłaszać.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie Przewodniczący.
To nie jest mój akt woli, że chcę w KPGiM pracować. Znam te tematy miasta
i województwa i wchodzę do tej komisji jako człowiek przygotowany
merytorycznie do tej pracy a nie jako statysta.
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Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN – Wiceprzewodniczący RMG
Szanowny kolego Przewodniczący.
W związku z zaistniałą sytuacją, rezygnuję z członkostwa w KSiŁP. Jako
Wiceprzewodniczący będę miał kontakt z tą komisją.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Proszę państwa.
Niestety musimy głosować za i przeciw. Bo w innym przypadku może się
okazać, że jeden głos będzie głosem decydującym. Proponuję, żebyśmy
głosowali nad listą i propozycją kolegi Olszewskiego. Przy tym za kandydaturą
radnego Olszewskiego musi być możliwość głosowania za i przeciw.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Mam jedną propozycję aby przy głosowaniu personalnym było głosowanie
tajne.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Byłoby bardziej zręcznie głosować w głosowani tajnym nad poszczególnymi
osobami. Niestety ustawodawca tego nie przewidział i nie mamy legitymacji
do tego aby wprowadzić głosowanie tajne. Proponuję jednak aby wydrukować
karty z nazwiskami i ustosunkować się tajnie do poszczególnych osób.
Do komisji wejdą te osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
Radny – MACIEJ LISICKI
Ja mam znacznie prostszą propozycję. Mamy przez Kluby uzgodnione 99%
składów osobowych komisji. Wystarczy potraktować ten proponowany skład
jako druk wyjściowy a propozycję radnego Olszewskiego potraktować jako
poprawkę. Będą wtedy tylko dwa głosowania.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący.
Chciałem poprzeć głos pana Lisickiego z jeszcze większym uproszczeniem.
Jeżeli w K. Rewizyjnej i tak jest odpowiednia liczba osób to możemy głosować
tylko tą komisję w której jest większa ilość chętnych a pozostałe przyjąć.
Radca prawny – ANDRZEJ BODAKOWSKI
Proszę państwa.
Propozycja radnego Lisickiego aczkolwiek bardzo skracająca przebieg
głosowania jest w moim przekonaniu nie do przyjęcia. My nie mówimy
o poprawce do zaproponowanego składu tylko o wyborze konkretnych osób do
konkretnych komisji. Głosujemy więc nad konkretną osobą.
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Jeśli chodzi o propozycję zgłoszoną przez radną Tomaszewską to jeśli państwo
chcą głosować na kartkach to wniosek musi być złożony przez 1/10 składu radyczyli 4 radnych.
Możecie również państwo głosować za pomocą maszyny – za, przeciw,
wstrzymał się. Mogą państwo głosować wtedy za poszczególną osobą lub
blokami.
Radny - RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję za opinię prawną. Jeżeli chodzi o moją osobę to zgłaszam wniosek
formalny aby skorzystać z maszyn do liczenia głosów.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Uważam, że nie powinniśmy zatracać charakteru głosowania nad każda
kandydaturą. Powinniśmy głosować nad każdym – za, przeciw, wstrzymał się.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam krótką przerwę. Zapraszam szefów Klubów. Robimy krótki konwent.

Po przerwie.

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Na Konwencie ustaliliśmy, ze będziemy głosować po kolei nad każdym
nazwiskiem zgłoszonym do danej komisji.
Komisje powołuje rada ze swojego składu w głosowaniu jawnym. W skład
komisji wchodzą kolejno radni, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
Przystępujemy do głosowania.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Chciałbym zgłosić jeszcze do K. Rewizyjnej panią Małgorzatę Chmiel.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przystępujemy do głosowania. Zaczynamy od Komisji Rewizyjnej.
ZA

- K. Rewizyjna:
• Strzelczyk
• Kosakowski • Nowak
• Adamski
• Łęczkowski • Sielatycki
• Olszewski
• Chmiel.
-

WSTRZYMAŁ SIĘ

0
0
0
0
0
0
16
1

1
1
4
1
3
2
7
4

0
0
0
1
0
1

0
4
2
1
2
2

- K. Polityki Gospodarczej i Morskiej:
• Koralewski 30
0
• Polaszewski29
0
• Nowak
28
1
• Dzik
30
0
• Kamiński 30
1
• Meyer
29
1
• Gosz.
24
0
• Olszewska 8
12

1
2
3
2
1
1
6
9

- K. Budżetowa:
• Kamiński
• Małkowska
• Gleinert
• Strzelczyk
• Koralewski
• Głogowski

-

30
30
26
30
27
29
3
24

PRZECIW

31
28
30
28
29
28

27

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

- K. Rozwoju Przestrzennego:
• Mękal
29
• Lisicki
30
• Bumblis
30
• Chmiel
30
• Klimczyk 28
• Głogowski 29
• Małkowska 25

2
0
0
0
0
1
1

0
1
1
1
2
1
3

- K. Samorządu i Ładu Publicznego:
• Żubrys
- 29
• Kosakowski - 29
• Gorecki
- 28
• Oleszek
- 30
• Sowiński
- 30
• Tomaszewska - 29
• Glinka
- 25

0
0
0
0
0
1
1

1
0
1
1
1
1
3

- K. Edukacji:
• Sowiński • Grabarek • Polaszewski• Nikiel
• Pomaska • Rybicki
-

0
1
0
0
0
0

1
1
2
1
0
1

27
29
29
29
30
29

- K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:
• Tomaszewska - 31
0
• Adamski
- 31
0
• Gosz
- 27
1
• Zdanowicz
- 27
1
• Gorecki
- 30
0
• Węgrzyn
- 32
0
• Glinka.
- 25
1

0
1
3
1
1
0
2
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ZA

- K. Kultury:
• Gleinert
• Rybicki
• Lisicki
• Meyer
• Grabarek

-

- K. Turystyki i Sportu:
• Bumblis
• Zdanowicz • Dzik
• Pomaska • Łęczkowski • Sielatycki • Żubrys
-

PRZECIW

WSTRZYMAŁ SIĘ

32
29
29
31
27

0
0
0
0
0

0
3
2
0
1

30
30
30
31
28
30
28

0
0
0
0
1
0
0

1
2
1
0
1
2
0

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa.
Musimy przegłosować uchwałę powołującą składy osobowe w poszczególnych
komisjach.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Czy ja dobrze wynotowałem, że jeden radny nie jest w żadnej komisji? Jeśli tak
się stało to proponuję chwilę refleksji ponieważ niejako z musu każdy radny
powinien pracować w komisji. Zanim przegłosujemy uchwałę to zastanówmy
się nad tym.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Rzeczywiście tak się stało, że pan radny Olszewski nie jest w żadnej komisji.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Może Prezydium rady lub wnioskodawcy rozpoczną rozmowy i dojdziemy do
jakiegoś konsensusu w tej materii.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zwracam się do pana Olszewskiego. Na pewno można głosować jeszcze za
pana wejściem do K. Budżetowej i K. Kultury oraz K. Edukacji. Czy pan
Olszewski zgadza się na pracę w którejś z tych komisji?
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Dziękuję za głosowanie. Jeżeli chodzi o K. Budżetową to panu Kamińskiemu
wyraźnie na korytarzu powiedziałem, że nie. To nie mam być na zasadzie –
wchodzisz do komisji bo będziesz miał obniżoną dietę. Nie pracuję dla diety
w tej radzie. Podtrzymuję swoje stanowisko. Interesuje mnie K. Rewizyjna
i K. Polityki Gospodarczej i Morskiej.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Może jednak można by było pójść na kompromis aby zaczął pan pracę
w jakiejś komisji? Później można również dokonać zamiany. Regulamin mówi,
ze jeśli nie będzie pan pracował w żadnej komisji to w ogóle nie należy się panu
dieta a nie, ze traci pan tylko jej część.
Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Ja protestuję przeciwko takim sformułowaniom. Radny wyraził zgodę na pracę
w komisji i jeżeli myśmy nie przegłosowali to jest nasza wina, a nie tego
radnego.
Radny – JAROSŁAW GORECKI - Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Głosowanie w którym państwo uczestniczyliście było spowodowane faktem, że
jest więcej chętnych niż miejsc. Musieliśmy podjęć decyzję. Musieliśmy
ograniczyć ilość radnych w tych komisjach, a poza tym pan radny Olszewski nie
uzyskał wymaganej większości głosów. To nie jest kwestia odebrania komuś
prawa do uczestniczenia w tych komisjach, tylko tak państwo zdecydowaliście.
Radny – RYSZARD OLSZEWKI
Panie Wiceprzewodniczący.
Oczywiście, ze nie uzyskałem bo potrafię liczyć i słyszę co się dzieje. Jeżeli ja
bym liczył, że uzyskam tą większość to znaczyłoby, że nie potrafię analizować
tego co się dzieję. Napomknę tylko ogólnie. Jeżeli były wcześniejsze ustalenia
z pewnymi osobami to należy być mężczyzną i dotrzymywać tych obietnic.
Dziękuję.
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Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Z tego wydruku, który uzyskaliśmy wynika, ze rada została wprowadzona
w błąd. Słyszę teraz deklarację pana radnego do KPGiM. W tym wydruku który
otrzymaliśmy nie ma jego nazwiska. Powinniśmy otrzymać na wydruku
wszystkie propozycje ponieważ taka jest procedura. Ja dopiero w tej chwili się
dowiaduję gdzie pana radny chciał pracować. W związku z tym zostaliśmy
wprowadzeni w błąd. Dopiero wynik głosowania zdecydowałby czy radny
wejdzie do danej komisji.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKi
Panie Przewodniczący.
Poddawał pan pod głosowanie również nazwisko pana Olszewskiego. Jeżeli pan
Olszewski nie uzyskał akceptacji rady to nie został wybrany.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Sytuacja jest bardzo trudna. Ja jeszcze raz pytam radnego Olszewskiego. Czy
wyraża pan zgodę na pracę w K. Budżetowej, K. Kultury lub K. Edukacji?
Radny – RYSZARD OLSZEWKI
Panie Przewodniczący.
Nie do końca jestem przygotowany merytorycznie do pracy w tych komisjach.
To co mam za statystę robić po to tylko, żeby być w jakiejś komisji.
Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący.
Był właściwie apel pana radnego Głogowskiego do pana radnego Olszewskiego
o to aby zdecydował się na pracę w komisji, w której jest mniej członków niż 7.
Pan radny nie wyraził zgody. Nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do
głosowania nad tą uchwałą.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Nie będę się powtarzał ale podtrzymuję swoją decyzję uczestniczenia w tych
2 komisjach które zaznaczyłem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przystąpmy do przegłosowania uchwały RMG w sprawie powołania składów
osobowych radnych w poszczególnych komisjach. Kto jest za przyjęciem tej
uchwały?
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR II/9/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej
i stałych Komisji Rady Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

3)
USTALENIA
WYNAGRODZENIA
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

DLA

radny – WIESŁAWKAMIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Panie i panowie radni.
W imieniu wnioskodawców radnych Miasta Gdańska pracujących we
wszystkich Klubach politycznych wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska. Ta uchwała jest
uchwałą porządkową. Spełnia wymogi kodeksu pracy. Wynagrodzenie jest na
takim samym poziomie jak w poprzedniej kadencji. Jednocześnie chciałbym
wprowadzić autopoprawkę w punkcie 2 § 3, który otrzymałby brzmienie:
uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia obowiązków Prezydenta Miasta
Gdańska. Proszę o przegłosowanie tej uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przystąpmy do głosowania nad uchwałą wraz z poprawką. Kto jest za
przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką?
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR II/10/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący.
Mam wniosek formalny o zmianę porządku obrad. Powołaliśmy składy osobowe
komisji. Proponuję abyśmy zrobili przerwę, w czasie której Komisje
ukonstytuują się.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam 30 minut przerwy.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Drodzy państwo. Wydaje się logiczne aby 4 pierwsze komisje spotkały się
w gabinecie Przewodniczącego i gabinetach Wiceprzewodniczących. Po 5 lub
10 minutach nastąpi zmiana i odbędą się tam następne posiedzenia Komisji.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
K. Rewizyjna odbędzie się w moim gabinecie. K. Budżetowa w gabinecie
Eugeniusza Węgrzyna. K. Polityki Gospodarczej i Morskiej w p. 212
a K. Rozwoju Przestrzennego w p. 213. Bardzo proszę o sprawne
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przeprowadzenie głosowań. Po 15 minutach wchodzą następne komisje. KSiŁP
p.205, K. Edukacji – 213, KSSiOZ – 210, KTiS – w 205.
Po przerwie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Chciałbym przypomnieć, że na końcu sesji należy podpisać listę obecności.
Brak podpisu spowoduje potrącenie diety. Bardzo proszę Przewodniczących
poszczególnych komisji o podanie nazwisk Wiceprzewodniczących komisji.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
K. Rewizyjna w składzie:
• Strzelczyk,
• Kosakowski,
• Nowak,
• Adamski,
• Łęczkowski,
• Sielatycki,
• Chmiel.
Przewodniczącym Komisji Został Grzegorz Strzelczyk. Wiceprzewodniczącym
Sławomir Kosakowski.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Komisji Budżetowej
Przewodniczącym został Wiesław Kamiński. Wiceprzewodniczącą został Maria
Małkowska.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej i Morskiej
Przewodniczącym został Kazimierz Koralewski a Wiceprzewodniczącym pan
Marek Polaszewsk. W skład komisji wchodzą: radny Koralewski, radny Nowak,
radny Dzik, radny Kamiński, radna Meyer oraz radna Gosz
Radny – TADEUSZ MĘKAL – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego
Komisja Rozwoju Przestrzennego w składzie: Mękal, Lisicki, Bumblis, Chmiel,
Klimczyk, Głogowski, Małkowska wybrała ze swojego składu
Przewodniczącego, którym został pan Męka i Wiceprzewodniczącego pana
Lisickiego. W głosowaniu nie brała udziału pani Maria Małkowska, która była
nieobecna.
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Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS - Przewodniczący Komisji Samorządu
i Ładu Publicznego
Przewodniczącym wybrano Aleksandra Żubrysa a Wiceprzewodniczącym
Sławomira Kosakowskiego. Członkami komisji są: Gorecki, Oleszek, Sowiński,
Tomaszewska, Glinka.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Przewodniczący Komisji Edukacji
W K. Edukacji są radni: Sowiński, Grabarek, Polaszewski, Nikiel, Pomaska i
Polaszewski. Komisja na Przewodniczącego wybrała Tomasza Sowińskiego na
Wiceprzewodniczącego Elzbietę Grabarek.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA – Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia
KSSiOZ w składzie: Tomaszewska, Adamski, Gosz, Zdanowicz, Gorecki,
Węgrzyn, Glinaka ukonstytuowała się w nastepujacy sposób: Monika
Tomaszewska została Przewodniczącą a Jerzy Adamski Wiceprzewodniczącym.
Radny – TADEUSZ GLEINERT – Przewodniczący Komisji Kultury
K. Kultury w składzie : Grabarek, Meyer, Lisicki. Rybicki i Glainert
ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząc – Tadeusz Gleinert,
Wiceprzewodniczący – Arkadiusz Rybicki.
Radny – MAREK BUMBLIS – Turystyki i Sportu
KTiS w składzie: Pomaska, Zdanowicz, Dzik, Sielatycki, Żubrys, Łęczkowski
Bumblis wybrali prezydium, które stanowią: Pzrewodniczący – Marek Bumblis,
Wiceprzewodniczący – Mirosław Zdanowicz.

4) zmiany Uchwały Nr XLVII/1413/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie
określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
zmienionej
uchwałą
Nr
XLIX/1497/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23
maja 2002roku oraz uchwałą Nr LIII/1665/2002 Rady
Miasta Gdańska z 26 września 2002 r.
(druk nr 14)
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WALDEMAR NOCNY – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Druk nr 14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/1413/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLIX/1497/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 23 maja 2002roku oraz uchwałą Nr LIII/1665/2002 Rady Miasta
Gdańska z 26 września 2002 r. Poprzednimi uchwałami RNG określiła zadania,
które będą realizowane ze środków tego funduszu oraz jakie kwoty będą
przekazane. Pod koniec roku okazało się, że z różnych względów niektóre
zadania nie będą mogły być zrealizowane. Grozi to przepadnięciem środków.
W związku z tym muszą być one oddane do funduszu z końcem roku.
Nie było możliwe zrealizowanie zakupu sprzętu ortopedycznego za 80 tyś zł.
ponieważ my jako miasto możemy tylko współ-finansować ten sprzęt. Kasa
Chorych powinna również dofinansować ten zakup jednak nie była w stanie
pomóc. W związku z tym my również nie możemy pomóc choć mamy na to
środki.
W uchwale istnieje zapis o wspomaganiu niepełnosprawnych w dziedzinie
kultury, sportu i rekreacji. Niestety nie udało się, nie było tylu chętnych aby
zrealizować te zadania i wykorzystać środki.
Nie było również chętnych do powołania zakładu aktywizacji zawodowej.
Stąd kwota niezrealizowana 117 700 tys. zł. Proponujemy aby te środki
przekazać na dofinansowanie likwidacji barier architektoniczno –
urbanistycznych związanych z komunikowaniem się oraz na wyposażenie
Referatu Osób Niepełnosprawnych.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Mam tą przyjemność, iż mogę odczytać pierwszą opinię wydaną przez KSSiOZ.
Opinia jest pozytywna. Jednogłośnie – za - przyjęliśmy druk nr 14 i oddajemy
go pod obrady RMG.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 14?
za
przeciw
wstrzymało się

-

24
1
1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/11/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/1413/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie określenia zadań,
na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą
Nr XLIX/1497/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja
2002roku oraz uchwałą Nr LIII/1665/2002 Rady Miasta Gdańska
z 26 września 2002 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

5) wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego
(druk nr 2)
WIESŁAW BIELAWSKI – Wiceprezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przedkładamy dzisiaj państwu projekt uchwały, który dotyczy wniesienia skargi
do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały uchwalającej plany:
ul. Zakoniczyńskiej, plan Łostowic Południowych rejon ul. Wielkopolskiej, plan
Łostowic Południowych rejonu ul. Niepołomnickiej i Starogardzkiej, plan
Łostowic Zachodnich rejon ul.Świętokrzyskiej oraz plan Ujeściska rejon ul.
Warszawskiej, Cedrowej i Armii Krajowej. Mówię o tych 5 uchwałach i planach
łącznie ponieważ problem merytorycznie jest jeden i ten sam. Problem dotyczy
sporu interpretacyjnego co do procedowania zmierzającego ku uchwaleniu
planów. Wojewoda Pomorski zarzucił nam niedopełnienie procedury poprzez
nie uzgodnienie projektów planów z takimi podmiotami jak Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzki Konserwator Przyrody.
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Analizując ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy, które z tą
materią mają związek doszliśmy do przekonania, że w żadnym miejscu prawo
nie wskazuje na konieczność uzgadniania z takimi organami. W naszym
przekonaniu rozstrzygnięcie Wojewody było niesłuszne. Nie było podstaw do
stwierdzenia nieważności tych uchwał. Jesteśmy przekonani, że dopełniliśmy
procedury i uchwały powinny pozostać. Możliwości rozwiązania sporu z
Wojewoda już się wyczerpały. Jedyną możliwość jaką widzimy to wniesienie
skargi do NSA. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że brak tych planów
stawia nas w trudnej sytuacji. Plany te zawierają w sobie między innymi
realizację celów publicznych (układy komunikacyjne i rezerwy terenowe pod
układy komunikacyjne). W sytuacji gdyby tych planów nie było będziemy
zmuszeni do procedowania według ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
w drodze rozpraw administracyjnych, co szalenie komplikuję proces
zmierzający do realizacji określonych inwestycji.
Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Mam niewątpliwą przyjemność Prezentowania pierwszych opinii KRP w tej
kadencji.
Problem który przedstawił pan prezydent nie jest sprawą nową gdyż projekty
uchwal, które mamy przed sobą są kolejnymi, które są w NSA. Analizy biura i
wydziały wskazują, ze droga poprzez NSA będzie drogą szybszą niż
powtórzenie procedur związanych z ponownym uchwalaniem. Miejmy nadzieję,
że rozprawy wykażą, że miasto ma racje.
Komisja pozytywnie zaopiniowała tych 5 projektów uchwał i skierowała pod
obrady RMG.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 2?
za
przeciw
wstrzymało się

-

25
2
3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/12/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W
sprawie
wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

6) wniesienie
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego
(druk nr 3)
Projekt uchwały omówił w punkcie 5 Wiceprezydent Miasta Gdańska
Wiesław Bielawski.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 3?
za
przeciw
wstrzymało się

-

25
2
3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/13/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W
sprawie
wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

7) wniesienie
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego
(druk nr 4)
Projekt uchwały omówił w punkcie 5 Wiceprezydent Miasta Gdańska
Wiesław Bielawski.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 4?
za
przeciw
wstrzymało się

-

24
2
4

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/14/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W
sprawie
wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

8) wniesienie
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego
(druk nr 5)
Projekt uchwały omówił w punkcie 5 Wiceprezydent Miasta Gdańska
Wiesław Bielawski.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 5?
za
przeciw
wstrzymało się

-

24
2
4

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/15/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W
sprawie
wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

9) wniesienie
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Pomorskiego
(druk nr 10)
Projekt uchwały omówił w punkcie 5 Wiceprezydent Miasta Gdańska
Wiesław Bielawski.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 10?
za
przeciw
wstrzymało się

-

24
2
3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/16/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.

W
sprawie
wniesienia
skargi
do
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

10)
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Gdańska na rok 2002
(druk nr 12)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Gdańska nr 2002 r. Proponowana zmiana dotyczy
wyłącznie wymuszonej przez prawo zmiany art. 11 ust 1 punkt 2 i art. 26 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zlikwidowano Zarząd Miasta Gdańska. W uchwale budżetowej Zarząd Miasta
posiadał upoważnienia do przenoszenia wydatków, upoważnienia do
zaciągnięcia długoterminowego kredytu, upoważnienia zaciągania zobowiązań
w celu wykonania zadań inwestycyjnych oraz do lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach bankowych oraz do zaciągania zobowiązań
bieżących. Te upoważnienia prosimy scedować na Prezydenta Miasta Gdańska.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja jeszcze tego nie procedowała. Kto z państwa jest za przyjęciem
druku nr 12?
za
przeciw
wstrzymało się

-

25
2
4

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR II/17/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2002 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

11)
zmiany Nr LI/1509/2002 Rady Miasta Gdańska z
dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie procedury uchwalania
budżetu na rok 2003 oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów
informacyjnych
towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej
(druk nr 13)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Wysoka Rado.
Jest to propozycja dotycząca uchwały RMG, która określała sposób procedury
przy pracy nad budżetem na rok 2003. W uchwale rady jest zapis, że komisje
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RMG mają do 30 listopada przedstawić swoje opinie. Uchwała była pisana z
zamysłem, iż proces konstytuowania komisji odbędzie się tydzień wcześniej. W
związku z tym, że ukonstytuowanie miało miejsce dzisiaj zostało już niespełna 7
dni na podjecie decyzji. Dlatego proponujemy przesunąć termin z 30 listopada
na 5 grudnia.
Prosimy Wysoką Radę aby około 5 grudnia odbyła się sesja.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Korzystając z tego, iż powróciliśmy do uchwały chciałbym zaproponować aby
Skarbnik i Przewodniczący K. Budżetowej publicznie zadeklarowali, iż
odpowiedzą na moje pytanie. Jeśli to zrobią nie będę wnosił autopoprawki.
Sprawa dotyczy zapisu o prognoz wyników spółek z udziałem mienia gminy.
Zapis dot. tylko drugiego kwartału 2002 r. Logicznie wynika, ze powinien być
zapis dotyczący 2003 r.
Prawdopodobnie nastąpił błąd. Skarbnik nie zgłasza do tego zapisu poprawki.
Jeżeli Skarbnik publicznie zadeklaruje się, iż KB otrzyma tą prognozę na 2003 r.
to nie będę wnosił poprawki.
Radny – MACIEJ LISICKI
Wydaje mi się, że sesja RMG musi się odbyć najpóźniej 5 grudnia ponieważ
będzie tam poruszany temat wody.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Oczywiście ma pan racje. Wcześniej już ustaliliśmy wstępnie, że sesja odbędzie
się 5.12 a następna 30.12.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Odpowiadam na pytanie pana Głogowskiego. To nie była pomyłka, że nie
znalazł się zapis dotyczący 2003 r. Pana prośba bezpośrednio dotyczy spółek, w
których miasto ma udziały. Problem polega na tym, że spółki muszą mieć
zatwierdzony plan ekonomiczno – finansowy na rok 2003. Z informacji które
posiadam wiem, ze nie ma jeszcze zatwierdzonych planów. Dlatego moja
wypowiedz była następująca. Postaramy się dostarczyć komisji te materiały,
które będziemy mieć.
Jeśli mieli byśmy materiały to znalazłyby się w projekcie budżetu.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciała zabrać głos w tym samym temacie. Z wypowiedzi pana Skarbnika
wynika, że my uchwalamy budżet w częściach, ponieważ nie przedstawia nam
wszystkich informacji. Wynika z tego, iż w styczniu będziemy jeszcze raz
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uchwalać budżet i prawdopodobnie już go zmienia. Taki sposób myślenia jest
niedopuszczalny. Trzeba zrobić symulacje. Nie można pewnych pozycji nie
umieszczać w budżecie ze zwykłego wygodnictwa.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Nie chcę już wchodzić w dyskusję merytoryczną ponieważ nie ma takiej woli.
Wypomnę to panu Skarbnikowi gdy będziemy rozmawiali o wiarygodności
kredytowej miasta Gdańska. Wtedy skarbnik powie to samo tylko inaczej.
Szanowny panie Skarbniku. Na ten temat dyskutujemy już od 2 – 3 lat i nie
chodzi tu o księgowy zapis słupków liczbowych tylko o prognozę. Jest mi
przykro, że ucieka pan od informacji o finansach gminy. Ubolewam nad takim
rozumowaniem.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Chciałbym odnieść się do wypowiedzi pani radnej Gosz. Myli pani pojęcia. To o
czym mówił pan Głogowski absolutnie nie ma nic wspólnego z dochodami i
wydatkami. Pan Głogowski mówi o załączniku do budżetu. Materiał, który
państwo otrzymaliście jest prawidłowo skonstruowany.
Odpowiadając panu Głogowskiemu chciałem powiedzieć, że ma pan informacje
o spółkach w budżecie na III kwartał. Resztę zadeklarowałem, że otrzyma pan
później. Myślę, że nie mamy już o czym rozmawiać.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Skarbnik się miga ale taka odpowiedz wystarczy.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem druku nr 13?
za
przeciw
wstrzymało się

-

17
3
5

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/18/2002
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25listopada 2002 r.
W sprawie zmiany Nr LI/1509/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia
11 lipca 2002 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok
2003 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

PUNKT 8
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Podczas wieczory wyborczego kończącego kampanię wyborczą wypiłam 3
lampki wina. Tak odreagowałam stres i zmęczenie kampania wyborczą.
Ponieważ rzadko piję nie miałam wyczucia i usiadłam za kierownicą samochodu
mimo, że widziałam stojący obok radiowóz policyjny. Chciałam z tego miejsca
przeprosić mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych którzy na mnie głosowali, że
wykazałam taką głupotę. Przepraszam tez wszystkich radnych, moje koleżanki i
kolegów. Mam nadzieję, że moje doświadczenie będzie przestrogą dla innych a
ja chcę ponieść wszelkie konsekwencje swego czynu. Dziękuję bardzo.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Wnioskuję o dostarczenie propozycji SAUR – u dotyczącej podwyżki cen wody.
Proszę również o dostarczenie związanego z tym aktu normatywnego.
Wnioskuję także o dostarczenie materiałów związanych ze sprzedażą GPEC- u
oraz regulaminu i statutu RMG. Proszę również o dostarczenie aktualnego
kontraktu SOUR – u.
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Mam również pytanie do Zarządu. Ile rodzin z Oruni nie ma jeszcze własnego
mieszkania? Jaki jest ich status społeczny? Gdzie obecnie przebywają?
Czy w ramach znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym zezwala się na
udział w komisjach członków z zewnątrz nie mylić z ekspertami?
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę panią radną o dostarczenie pytań na piśmie.
Radna – ELZBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Chciałam się tylko dowiedzieć, czy zachowujemy czwartkowy termin sesji? I
proszę o sporządzenie grafiku. Ułatwi nam to życie zawodowe. Proszę także o
podanie terminów konwentów. Proszę o ustalenie tego dzisiaj.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ten miesiąc jest wyjątkowy. Mamy bardzo dużo materiałów dlatego sesje
odbywają się często. Już od następnego miesiąca będą normalne co miesięczne
sesje odbywające się w ostatni czwartek miesiąca. Konwent będzie odbywał się
tydzień wcześniej. Nie dotyczy to tylko grudnia.
Radny – WŁĄDYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałbym przypomnieć, Prezydium rady o jednej bardzo ważnej rzeczy.
Zgodnie z ustawa pan Zdanowicz nie powinien dzisiaj składać ślubowania ze
względu na to, że jest Przewodniczącym Rady Osiedla. Zgodnie z ustawa rady
już nie działają ale Zarządy tak. Nie wolno pełnić 2 funkcji w samorządzie
terytorialnym.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wyjaśniam. Miałby pan rację lecz pan radny Zdanowicz złożył wcześniej
mandat.

Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Chciałem tylko powiedzieć panu Łęczkowskiemu, że wcześniej złożyłem
mandat.
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PUNKT 9
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Zamykam dzisiejsze obrady sesji.
Obrady zakończono o godzinie 15.30.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Protokołowała:

Agnieszka Staniszewska
Protokół sporządzono 05.12.2002 r.
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