PROTOKÓŁ NR LVI/06
z LVI sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 26 pażdziernika 2006 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 9.00.
Na stan 33 radnych w sesji udział wzięło 33 radnych.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Szanowni Państwo, jak pewnie wiecie, dzisiaj jest pogrzeb Dyrektora
Wiesława Paczek. Był to specjalista do spraw informatyki, bardzo
porządny człowiek, bardzo porządny gdańszczanin. Myślę, że wielu z
Państwa go bardzo lubiło, w związku z tym poproszę, ale również
poproszę, żeby minutą ciszy uczcić pamięć zarówno pana Paczka, jak i
Ani, która w tak tragicznych okolicznościach odeszła z tego świata, Ani z
Gimnazjum nr 2. Dziękuję bardzo.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam radnych, witam gości
przybyłych zaproszonych na ostatnią sesję RMG, witam młodzież na
galerii. Szanowni Państwo przechodzimy do spraw regulaminowych.
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Wpłynął wniosek Prezydenta miasta Gdańska o wycofanie z porządku
obrad sesji RMG projektu uchwały w sprawie przyznania samodzielności
administracyjnofinansowej jednostkom budżetowym prowadzonym
przez Miasto Gdańsk, druk 2043 ppkt 17 pkt 4. Ten punkt zostaje zdjęty
z dzisiejszego porządku obrad.
Wpłynął wniosek radnego Janusza Kasprowicza o zdjęcie z porządku
obrad sesji RMG projektu uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry
Oliwskiej w mieście Gdańsku, druk 2045 ppkt 7 w pkt 4.
Wpłynął wniosek Prezydenta miasta Gdańska o wprowadzenie do
porządku obrad sesji RMG projektu uchwały w sprawie ustanowienia
Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena,
druk 2055.
Wpłynął wniosek Prezydenta miasta Gdańska o wprowadzenie do
porządku obrad sesji RMG projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Pasa
Nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku, druk
2056.
Wpłynął wniosek Prezydenta miasta Gdańska o wprowadzenie do
porządku obrad sesji RMG projektu uchwały w sprawie zasad i trybu
przyznawania
stypendiów
dla
studentów
uczelni
wyższych
przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Miasta
Gdańska, druk 2057.
Jako informację podam, że wpłynęły autopoprawki Prezydenta miasta
Gdańska do:
 druku nr 2052 ppkt 1 w pkt 4,
 druku nr 2031 ppkt 2 w pkt 4,
 druku nr 2040 ppkt 3 w pkt 4.
Wpłynęła też poprawka KPGiM do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały RMG w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
będącego zakładem budżetowym i utworzenie jednostki budżetowej,
druk 2040 ppkt 3 w pkt 4.
Chcę również Państwa poinformować, że również na prośbę Wydziału
Polityki Gospodarczej przesuniemy 4 ostatnie podpunkty tj. 22, 23, 24,
25 jako 1A, to się wiąże z pogrzebem, który dzisiaj będzie miał miejsce.
Punkt 22 będzie jako 1A, czyli zaraz po budżecie, podpunkt 23 – 1B, 24
– 1C, 25 – 1D. Jeżeli dojdzie jeszcze, przegłosujemy druk 2057 to ten
będzie miał 1E, ale to w momencie dopiero jak go przegłosujemy.
Teraz przystępujemy do głosowania.
Szanowni Państwo Prezydent wnioskuje o wprowadzenie druku 2055 o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im.
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Jana Uphagena, druk 2055. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady?

za
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie miał nr 26.
Teraz wprowadzenie druku nr 2056, w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic
Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady?
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie miał nr 11A
Następny projekt uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla
studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia
zatrudnienia na terenie miasta Gdańska, druk 2057. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze obrady?
za
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie pod numerem 1E.
Jeszcze mamy do przegłosowania wniosek pana radnego Kasprowicza o
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna
rejon Katedry Oliwskiej, to jest druk 2045 ppkt 7 w pkt 4. pan radny chce
uzasadnić, bardzo proszę.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję. Proszę Państwa chciałem powiedzieć tak tylko, że ten plan jest
planem wysoce kontrowersyjnym i niezwykle istotnym dla śródmieścia
Oliwy, dla tego starego centrum wokół Katedry Oliwskiej. Był długo
przygotowywany w BRG i mam takie wrażenie, że popełniono w nim błąd
niezwykle istotny i błąd, który może kosztować tę dzielnicę. Ja taką
nadzieję miałem, że pan Prezydent Adamowicz czytając prośby
skierowane do siebie o zdjęcie tego z porządku obrad zrobi to, ponieważ
tu nie chodzi o potępienie samego planu, natomiast o umożliwienie
dyskusji, która rozwieje zasadniczą wątpliwość. Czy to jest teren, który
może być w jakimkolwiek stopniu potraktowany w sensie komercyjnym?
Na tym terenie, czy w centrum tego planu leży zabytkowy 1415 wieczny
dom, tzw. Bramny, w którym dzięki panu Prezydentowi przed 3 laty
rozpoczęło działalność stowarzyszenie kulturalne i Stowarzyszenie
przyjaciół Oliwy tzw. Stara Oliwa. Wokół tego miejsca, proszę mi wierzyć,
już w tej chwili wrze od emocji kulturalnych, od naprawdę bardzo
dobrych poczynań aktywizujących tę dzielnicę. I ja mam takie
przekonanie, gdybyśmy umożliwili, wstrzymali uchwalanie tego planu i
umożliwili jeszcze jedną dyskusję publiczną wśród mieszkańców Oliwy,
to po pierwsze zyskalibyśmy ich ogromną wdzięczność, po drugie
usłyszymy ten głos bardzo istotny, że działki wokół tego Domu
Bramnego nie mogą podlegać zwyczajnym procedurom komercji, nie
mogą być oddane na cele dowolne, ale warto by miasto się pokusiło o
zbudowanie na tym terenie, świadome zbudowanie na tym terenie
centrum kultury, które w oparciu o doświadczenia i ludzi związanych ze
Stowarzyszeniem Stara Oliwa, mogłoby rzeczywiście stanowić miejsce
pielgrzymek wszystkich turystów w Oliwie. Jeśli połączymy to z biurem
informacji turystycznej, z całym szeregiem tego co mamy w śródmieściu
Gdańska, w tzw. Głównym Mieście, to mam przekonanie, że.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie radny, ale proszę o krótsze uzasadnienie, bo jak wejdzie do
porządku to będziemy jeszcze dyskutować.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Bardzo proszę. Ja w tym momencie skończyłem, ponieważ prośba moja
polega na tym, żebyśmy nie potępiali całego planu, ale powtarzam
wstrzymali w tej chwili jego uchwalanie, wrócili z tym planem do komisji i
umożliwili mieszkańcom Oliwy jego debatę. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Odpowie pan prezydent Adamowicz.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Szanowna Rado, panie Radny.
Mówmy szczerze o co chodzi. To nie ma nic wspólnego z planem
zagospodarowanie przestrzennego, tak. Plan zagospodarowania
przestrzennego nie rozstrzyga czy komuś się da w użytkowanie teren,
czy się go sprzeda. Ten plan jak wiemy jest już po wyłożeniu. Jeżeli z
jakiś powodów psychologicznych i kampanijnych jest komuś to na rękę,
ja na pewno nie będę walczył na śmierć i życie, żeby to było uchwalone
teraz, może być uchwalone za 2 miesiące, za 3 miesiące. Ale jak pan
dobrze wie, lepiej ode mnie, że ten plan w tym kształcie będzie
uchwalony, bo on już jest po całej procedurze. Ale jeżeli to teraz z
różnych powodów nie odpowiada, nie ma powodu, nawet radni PO mogą
głosować za zdjęciem z porządku obrad, jeżeli to komuś zwłaszcza z
Oliwy jest z jakiś tam powodów istotne. Kochajmy się.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Kasprowicz, ale bardzo krótko.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
No bardzo krótko. Dziękuję panie Prezydencie, ale ja mówię szczerze.
Tutaj powiedziałem wyraźnie, że Stowarzyszenie Stara Oliwa to jest
jakby margines problemu. Mnie chodziło o to, że jeżeli budujemy Halę
WidowiskowoSportową, budujemy Stadion, budujemy centra kultury, a
nie robimy tego w Oliwie, to zróbmy to świadomie w tym dokładnie
miejscu. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa przypomnę pan radny proponuje
zdjęcie druku 2045 z porządku dzisiejszych obrad. Kto z Pań i Panów
jest za zdjęciem tego druku. A już nie ma głosowania. Pan prezydent
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zdejmuje z porządku obrad ten druk. Dziękujemy bardzo. Czyli podpunkt
7 został zdjęty z dzisiejszego porządku. Wszystkie sprawy zostały
przegłosowane. Proszę państwa, kto z Pań i Panów Radnych jest za tak
zaproponowanym porządkiem obrad? Czy pan radny Kamiński się
zgłasza? Przepraszam, zanim nie zaczęliśmy głosować, proszę bardzo.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Znaczy. Szanowni Państwo, to co przed chwilą mieliśmy możliwość
uczestniczyć, to jest naprawdę coś niebywałego. Gdzie Prezydent
miasta nie patrząc na interes miasta, bo rozumiem, że jeżeli cała
procedura tego planu została, przeszła, czyli planiści i wszyscy ludzie
odpowiedzialni za to wierzą w to, że dla tej części jest to dobry plan, dla
celów kampanijnych zdejmuje ten plan, a Rada się z tego cieszy i
jeszcze w imię miłości i braterstwa, to ja musze powiedzieć, że czegoś
takiego na tej sali od 8 lat nie widziałem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ale na ostatniej sesji pan radny
wreszcie zobaczył. Przypomnę druk 2045 ppkt 7 w pkt 4 został zdjęty.
Kto z Pan i Panów Radnych jest za tak proponowanym porządkiem
obrad?
za
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Mamy porządek obrad zatwierdzony.
1.

Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji,
 zatwierdzenie porządku obrad

2.

Komunikaty:
 Prezydium i Komisji Rady Miasta
 Prezydenta Miasta
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3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Uchwały w sprawie :

1)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 (druk 2052)

2)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (druk 2050)

3)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska
Infrastruktura wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (druk 2034)

4)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej
pod
firmą
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
„Motława”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 2041)

5)

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 2042)

6)

zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów
uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia
zatrudnienia na terenie Miasta Gdańska (druk 2057)

7)

zmiany uchwały Nr XLVIII/1640/06 Rady Miasta Gdańska z
dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta Gdańska (druk 2031 + autopoprawka)

8)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku będącego
zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej
(druk 2040)
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9)

wyrażenia zgody na udzielenie dla Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przymorze” z siedzibą w Gdańsku,
bonifikaty od ceny pierwszej opłaty w związku z oddaniem
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w
Gdańsku – Przymorzu, przy ul. Opolskiej 3,5 ul.
Kołobrzeskiej 46 i przy ul. Dąbrowszczaków stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska (druk 2049)

10)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego KRAKOWIEC – w rejonie ulic Jodłowej
Steczka w mieście Gdańsku (druk 2054)

11)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo
– krajobrazowego „Dolina Strzyży” w mieście Gdańsku
(druk 2051)

12)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon
ulic Łowickiej i Przełom w mieście Gdańsku (druk 2044)

13)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo Wyspa
Piecewska w mieście Gdańsku (druk 2029)

14)

odstąpienia
od
sporządzenia
miejscowego
plany
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa
na odcinku od ulicy Trakt Św. Wojciecha do Wschodniej
granicy miasta, w mieście Gdańsku (druk 2046)

15)

odstąpienia
od
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa
na odcinku od zachodniej granicy miasta Gdańska do ulicy
Trakt Św. Wojciecha w mieście Gdańsku (druk 2047)

16)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic Czarny
Dwór, Hallera w mieście Gdańsku. (druk 2056)

17)

nadania nowej nazwy ulicy (druk 2036)

18)

nadania nowej nazwy ulicy (druk 2037)
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19)

nadania nowej nazwy ulicy (druk 2038)

20)

nadania nowej nazwy ulicy (druk 2039)

21)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi na rok 2007” (druk 2035)

22)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/456/99 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 września 1999 roku w sprawie likwidacji
przedszkoli i rejonów obsługi finansowej przedszkoli
będących zakładami budżetowymi i utworzenie w ich
miejsce jednostek budżetowych. (druk 2033)

23)

likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w
Gdańsku ul. Kartuska 245. (druk 2032)

24)

nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w
Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244, wraz z Filiami Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej
21, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy
ul. Kartuskiej 245b, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Gdańsku przy ul. Lastadia 41 (druk 2048)

25)

zatwierdzenia projektu realizowanego przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w ramach funduszy
strukturalnych o nazwie „W drodze do pracy zawodowej i
samodzielnego życia” oraz źródeł współfinansowania
projektu przez Miasto Gdańsk (druk 2053)

26)

ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla młodych
naukowców im. Jana Uphagena, (druk 2055)

5.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.

Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.

Zakończenie obrad.
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PUNKT 2
KOMUNIKATY

Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa przypominam o obowiązku rozliczenia się w
sekretariacie BRMG do dnia 27 października, czyli do jutra, z pobranych
materiałów. Te osoby które mają pobrane komórki, które mają pobrane
kluczyki, to wszystko musimy zdać. Uprasza się o zdanie w sekretariacie
Dyrektora BRMG i książki, jeszcze pani Dyrektor podpowiada, osoby
które wypożyczyły ksiązki, które są na stanie BRMG, jeżeli Państwo w
następnej kadencji będą, oczywiście nadal mogą wypożyczać, ale na ten
moment trzeba zdać również te książki, ponieważ będą te osoby
obciążone.
Po zakończeniu obrad jak Państwo sami wiedzą, bośmy się składali, jest
uroczystość i zapraszamy wszystkich Państwa na poczęstunek do Sali
Herbowej. Wcześniej uchwaliliśmy porządek i pracujemy dzisiaj bez
przerwy.
A w związku z tym, że proszę Państwa jest to ostatnia sesja, ja
przytoczę może parę cyfr ze Sprawozdania z prac IV kadencji RMG:
Rada Miasta Gdańska IV kadencji zebrała się 56 razy na sesjach
zwykłych, w tym raz na sesji nadzwyczajnej poświęconej uchwaleniu
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Średnia frekwencja radnych na
sesjach wynosi 98,66 %. Podjęliśmy 1889 uchwał, z 2057 złożonych
projektów.
Podjęliśmy 4 oświadczenia oraz 12 apeli. Odbyło się sześć uroczystych
sesji poświęconych:
· 18 sierpnia 2005 r. 25 rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych oraz 15leciu powstania samorządu terytorialnego
· 6 kwietnia 2006 r. uczczeniu pamięci Jana Pawła II
· Cztery sesje, na których wręczono medale św. Wojciecha oraz
księcia Mściwoja.
Rada Miasta przyznała dwa tytuły Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska:
· 10 lipca 2003 r. Zygmunt Chychła, gdański pięściarz
· 27 maja 2004 r. otrzymał ten tytuł ks. infułat Stanisław
Bogdanowicz, proboszcz Bazyliki Mariackiej.
W ciągu czterech lat kapituła w imieniu Rady Miasta Gdańska wręczyła
15 medali św. Wojciecha i 23 medale księcia Mściwoja II.
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Radni pracowali w dziesięciu komisjach tematycznych. Wszystkie
komisje spotkały się w sumie 702 razy i wydały 3458 opinii i 364 wnioski.
Najbardziej pracowita okazała się Komisja Rozwoju Przestrzennego,
która zbierała się dwa razy częściej od pozostałych.
Oprócz pracy legislacyjnej Rada Miasta Gdańska podejmowała szereg
inicjatyw służących kreowaniu postaw obywatelskich. W Nowym Ratuszu
odbywały się lekcje o samorządzie dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, co roku zbiera się tutaj Dziecięca Rada Miasta Gdańska.
W tym roku zakończy się trwająca trzy lata akcja „Znani nieznani.
Opowieści o gdańszczanach” prowadzona wspólnie z Dziennikiem
Bałtyckim i Radiem Gdańsk. Istotą akcji było odnalezienie osób, którzy
swoje życie nierozerwalnie połączyli z Gdańskiem. Współpraca z
lokalnymi mediami przełożyła się na wydanie w formie książkowej cyklu
reportaży z nietuzinkowymi sześćdziesięcioma osobami.
Radni mieli także okazję do włączenia się w obchody światowego Dnia
Książki. Rada Miasta Gdańska była też organizatorem konkursu dla
twórców ludowych na wykonanie szopki bożonarodzeniowej z motywami
kaszubskimi i kociewskimi. Od trzech lat spotykamy się z mieszkańcami
Gdańska w Nowym Ratuszu podczas Dnia Otwartego Rady Miasta
Gdańska.
To jest w skrócie, ta garść informacji. Przez 4 lata naszej pracy, one były
naprawdę pracowite, zwłaszcza, że kadencja tej Rady była w 34
osobowym składzie a nie 60 jak poprzednio. I w przededniu mijającej tej
4tej kadencji gdańskiego samorządu chciałem złożyć podziękowania.
( Podziękowania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

Również chcę podziękować wszystkim instytucją, które z nami
pracowały. Zarówno tym instytucją, które są związane z miastem, ale
również instytucją mundurowym: policji, straży pożarnej, które zawsze
uczestniczyły kiedy tylko trzeba było to czynić. Szanowni Państwo
jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję Capelli
Gedanensis, z którą bardzo dobrze się pracowało. Zrobiliśmy cykl, jak
Państwo pamiętacie koncertów w Nowym Ratuszu w Sali Herbowej.
Liczymy na dalszą współpracę z Państwem wszystkimi, których tu
wymieniłem. Myślę, że duża część radnych przejdzie w tych wyborach,
czego im serdecznie życzę.
Teraz proszę komunikaty komisji i po nich Prezydenta.
Radny – TADEUSZ MĘKAL – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Przestrzennego
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
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Jak przewodniczący Oleszek zauważył KRP miała najwięcej posiedzeń,
w tej kadencji 126. czasie tych posiedzeń spotkaliśmy się z setkami
osób, ale z tej trybuny chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy z
nami ściśle współpracowali na co dzień. Zacznę od instytucji
zewnętrznych. Dziękuję DRMG z panem Dyrektorem Łosiem na czele za
wszelkie informacje związane z inwestycjami wszelkimi, jakie w mieście
są prowadzone. ZDiZ za ścisłą współpracę związaną z drogami, jak
Państwo pamiętacie mieliśmy wiele uchwał związanych o przeznaczenie
dróg do kategorii dróg gminnych lub powiatowych. Dziękujemy panu
Dyrektorowi i prośba, żeby przekazać współpracownikom życzenia. No i
największa instytucja, z którą najczęściej się spotykaliśmy to jest BRG.
Nie było komisji abyśmy nie poświęcili kilkudziesięciu minut czy kilku
godzin na działania prowadzone przez to biuro. Także jest prośba, aby
pan Dyrektor Piskorski przekazał wszystkim swoim współpracownikom
serdeczne podziękowania za profesjonalne przygotowanie biura do
komisji. Proszę Państwa mieliśmy również ścisłe współprace w
wydziałami UM i tu chciałbym podziękować wydziałom: skarbu,
środowiska, programów rozwojowych, geodezji, architektury, referatowi
informatyki na czele z nieżyjącym już panem Wiesławem Paczkiem, no i
wydziałowi bez którego nic w tym mieście by się nie kręciło czyli
wydziałowi skarbu z panem Skarbnikiem na czele. Dziękuję również
współpracujących z nami
wiceprezydentom, wiceprezydentowi
Bielawskiemu oraz Szpakowi i panu Prezydentowi Adamowiczowi, który
nad wszystkim czuwał. I na końcu podziękowania dla BRMG i
szczególnie pani Bogusławie Pieklik, bez której nasze posiedzenia
komisji nie mogłyby się odbywać. Dziękuję serdecznie.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI  Przewodniczący Komisji Edukacji
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Chciałbym powiedzieć, że KE, którą miałem zaszczyt kierować w tej
kadencji odbyła 69 posiedzeń i 14 posiedzeń nadzwyczajnych, do tego
odbyliśmy kilkadziesiąt wizyt w różnych placówkach oświatowych. Czas
tego roku, tej kadencji to są 2 sprawy poza bieżącą pracą. Zrobiliśmy
rzecz, z której naprawdę jako gdańszczanie, zwłaszcza jako radni
możemy być dumni. A mianowicie pierwsi w Polsce opracowaliśmy
kompleksowy program, wizję wyglądu oświaty, zadań oświaty, celów
jakie oświata ma osiągnąć. Można by powiedzieć, że jest to swoista
oferta, którą zgłaszamy naszym mieszkańcom. Jest to oferta, ale także
zobowiązanie do tego, że w taki sposób ta oświata będzie się rozwijać.
Jest to program „Gdańszczanin 2020” i ten program został, jest w tej
chwili kompleksowo, sukcesywnie wdrażany. No niestety musze też
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powiedzieć o drugim dużym wyzwaniu, po części związanym także i z
tym, ale też z układem demograficznym w Gdańsku oraz tym, że wiele
lat te sprawy nie były porządkowane w Gdańsku. A mianowicie o
pierwszym myślę etapie, ale w każdym razie tym, który dokonywaliśmy w
tej kadencji restrukturyzacji placówek oświatowych. Wydaje się, że i KE i
RMG dużo do tego programu pozytywnych elementów wniosły. Muszę
powiedzieć, że w wielu trudnych momentach Rada w większości
przypadków. Przedstawicielom Związku Nauczycielstwa Polskiego i
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
„Solidarność”, które praktycznie jako niemalże członkowie komisji na
bieżąco z nami współpracowały. Dziękuję obojgu prezydentom, panu
prezydentowi Nocnemu i pani prezydent Hall, obojgu Dyrektorom, panu
Mincewiczowi i pani Białousów i wszystkim pracownikom, którzy na
bieżąco z nami współpracowali. Często mieliśmy kontakt przede
wszystkim z Mopsem ale także stałym gościem na naszej komisji był
Skarbnik Miasta, bo przecież edukacja to jest 40% wydatków miasta.
Stałym gościem na naszej komisji była pani Dyrektor Wydziału
Finansowego oraz wiele innych osób. To także WPI i tutaj trzeba
powiedzieć, że cieszymy się z tego, że kończymy kadencję, informacją
że rozpoczyna się na dniach budowa nowej szkoły na Ujeścisku. Mamy
nadzieję, że przyszła kadencja w zakresie edukacji będzie na tyle
pozytywna co ta. Ale też trzeba powiedzieć, że w zakresie WPI mamy
kompleksowe plany docieplania szkół, remontów szkół, mamy
kompleksowe plany budowy boisk i budowy sal gimnastycznych. A więc
jeśli uda się to rzeczywiście w tym układzie planowym zrealizować, to
rzeczywiście bardzo pozytywne efekty wynikające z pracy tej kadencji
będą dość szybko widoczne. Chciałbym osobiście też podziękować
członkom komisji, wszystkim państwu Radnym, panu Prezydentowi,
państwu Prezydentom, panu Przewodniczącemu po pierwsze za
zaszczycenie
mnie
przewodnictwem
komisji
i
stanowiskiem
Wiceprzewodniczącego RMG. Mam nadzieję, że z obu tych zadań
wywiązałem się dobrze. A wszystkim tym, którzy kandydują życzę
wszystkiego najlepszego.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Przewodniczący Komisji
Samorządu i Ładu Publicznego
Wysoka Rado.
Chciałbym 2 informacje o KSiŁP przekazać. Nie będę sprawozdawał
wszystkich zadań, jakie komisja podejmowała. Przypomnę tylko o 2
sprawach, które także na nową kadencję są dużym wyzwaniem.
Pierwsza sprawa to rola Rad Dzielnic i Rad Osiedli. Gościmy dzisiaj
przedstawicieli. Serdecznie was witamy i cieszymy się, że jesteście z
nami. Przypomnę, że na początku kadencji uchwaliliśmy bardzo ważną
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rzecz, dlatego aby jednostki powstawały. Mianowicie: zmniejszyliśmy
niezbędna frekwencję z 15 na 10% aby lepiej i skuteczniej
przeprowadzać wybory, potem zwiększyliśmy środki na działania na
jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych, no i cóż, w końcówce
zwiększyliśmy liczbę jednostek pomocniczych w Gdańsku. Co jest
szczególnie ważne we Wrzeszczu, gdzie podzieliliśmy Wrzeszcz na
Górny i Dolny, co pewnie umożliwi powstanie tam Rad Dzielnic. A także
w Gdańsku Południu, gdzie powstanie, może powstać 5 nowych
jednostek. To jest zwrócenie się do budowy miasta obywatelskiego w
Gdańsku i ja sądzę, że tą szansę mieszkańcy wykorzystają. I druga
sprawa, którą komisja traktowała szczególnie jako ważną, to sprawy
bezpieczeństwa. 5 dni temu, tutaj w piątek zakończyliśmy cykl spotkań
„Bezpieczne dzielnice”. Zgłoszono z inicjatywy mieszkańców,
Dyrektorów szkół, przedszkoli ponad 170 ważnych wniosków. Bardzo
ważnych właśnie w dzielnicach. Także dla bezpieczeństwa szkół. Mówię
to także dlatego, że przeżywamy dzisiaj wspólnie wielką tragedię z
Gimnazjum nr 2, mówił o tym Przewodniczący Oleszek. I właśnie
bezpieczeństwo przy szkołach, monitoring wizyjny, oświetlenie miejsc
niebezpiecznych, ale także sytuacja w samych szkołach, przemoc budzi i
powinna budzić naszą szczególną troską w naszej kadencji, tak jak do
tej pory. Chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji za
aktywną pracę, wszystkim radnym za docenienie wagi bezpieczeństwa w
Gdańsku, a szczególnie w tym miejscu chciałem podziękować Policji i
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, to instytucje, które spowodowały, że w
ostatnich 23 latach poziom bezpieczeństwa w Gdańsku widocznie,
zauważalnie, powiedziałbym nawet spektakularnie wzrósł – za to wam
serdecznie dziękujemy. I dziękuję przewodniczącym Zarządów jednostek
pomocniczych, którzy są dzisiaj obecni. Dziękuję wam, za waszą
aktywną pracę i oby taka praca była w nowej kadencji. Dziękuję bardzo.
Pani Radna – BARBARA MEYER podziękowała radnym z KPGiM za
wspólną pracę, a w szczególności za pracę na ostatnich 2 komisjach,
które dotyczyły spraw mieszkaniowych.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Komisji
Polityki Gospodarczej i Morskiej
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Trzeba powiedzieć, że KPGiM, trzeba oddać ten trud, który ponieśli
członkowie komisji, odbyła 97 posiedzeń. Proszę Państwa przeciętnie
spotykaliśmy się 2 razy w miesiącu. Posiedzenia były przynajmniej 4 h.
Podjęliśmy 563 opinie, było 73 wnioski, które dotyczyły różnych spraw, a
dodatkowo także trzeba zwrócić uwagę, na to że rozpatrywaliśmy takie
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wnioski trudne, wnioski dotyczące lokali mieszkalnych to było 258
wniosków, to były, trzeba podkreślić, trudne wnioski, z którymi Prezydent
raczej nie chciał ich przyjąć, w związku z tym my jako komisja
rekomendowaliśmy jemu żeby uregulował stan prawny. Lokale użytkowe
to było prawie 100, a więc można by podsumować, że zajmowaliśmy się
gospodarką tymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, zmianami
organizacyjnymi w jednostkach naszej gminy, zajmowaliśmy się
usługami komunalnymi, a pamiętamy wodę i ścieki, prawda, nasze
regulaminy, czystość w mieście, a więc ZDiZ, bezpieczeństwo ruchu
drogowego. To takie może najważniejsze kwestie, które były w toku
pracy naszej komisji. Całe sprawozdanie jest dosyć długie, więc nie będę
go tutaj przytaczał. I ogromna praca, która dotyczyła WPI. To novum,
które zaczęło u nas funkcjonować u nas w mieście. Na pewno nie daje to
nam w pełni satysfakcji, niemniej jednak zmagaliśmy się z tym
problemem, tak by to trzeba ująć. Proszę Państwa i na koniec może
jeszcze taka uwaga. Trzeba przypomnieć, trzeba pamiętać o tym, że
komisja była inicjatorem apelu w sprawie A1, w tym że, w tej treści tego
apelu było również to, że autostrada A1 powinna zaczynać się od Portu
Gdańskiego. Zatem istotna sprawa, Port Gdański powinien być
połączony z siecią dróg w Polsce. Wydawało nam się i to było zawarte w
treści tego apelu, że tak fundamentalne wydarzenie jak 100 lat temu w
Gdańsku – budowa kolei do portu, tak dzisiaj fundamentalny wymiar ma
budowa autostrady A1, która połączy Gdański i pozwoli, że trójmiasto,
nie tylko Gdańsk, będzie się mogło dalej rozwijać. Dziękuję.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA – Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Szanowni Państwo składając swoje sprawozdanie z czteroletniej
kadencji pracy radnych, chciałam powiedzieć, że kadencja ta jest
niezwykle pracowita i zakończyła się przyjęciem bardzo nowatorskiego i
docenionego nie tylko w kraju, ale również i za granicą programu na
rzecz rozwiązywania najtrudniejszych i najpilniejszych problemów
społecznych, mówię tutaj o Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Ona nie tylko była wyróżniona przez władze rządowe, ale
również Gdańsk, jako jedyny samorząd terytorialny w Polsce został
zaproszony bezpośrednio przez Komisję Europejską z prośbą o
prezentację tego programu. Oczywiście co jest takiego interesującego w
mechanizmie, który zaproponowano w Gdańsku, to decentralizacja
władzy i proces oddolnego podejmowania decyzji w sprawach, które
należą czy też dotykają obywateli. W kontekście tego ostatniego
zdarzenia, które bardzo wstrząsnęło Gdańskiem, czyli śmierci Ani, trzeba
powiedzieć, że również z inicjatywy i komisji, ale również i wydziałów,
został wdrożony program pomocy rodzinie, program naprawy placówek
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opiekuńczowychowawczych. I jest ukierunkowaniem do końca tego
roku, powstania wielu placówek rodzinnych i rodzinnych domów dziecka,
zamiast domów, które do tej pory funkcjonują i otaczają opieką dzieci. Z
tego miejsca chciałam również podziękować za pracę wszystkim
członkom komisji, ale również innym wydziałom. Wydaje mi się, że ta
kadencja upływa pod znakiem bardzo dobrej współpracy wszystkich
wydziałów na rzecz spraw społecznych. I to jest największą wartością,
czyli każdy wydział, a nie tylko WSS, wydaje mi się, że poczuł się
odpowiedzialny za sprawy społeczne i bardzo dziękuję z tego miejsca,
tym bardziej, że kończę swoją funkcję publiczną, nie kandyduję i mam
nadzieję, że dzieło, które zostało zapoczątkowane w tej kadencji
przyniesie dopiero efekty w przyszłej kadencji i mam nadzieję, ze ten
kierunek będzie przez następców kontynuowany. Dziękuję bardzo.
Radny – SŁAWOMIR KOSAKOWSKI – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Proszę Państwa KR w minionej kadencji konsekwentnie zajmowała się
tylko i wyłącznie pracą merytoryczną, nie uprawiała polityki, z czego
szczegółowe sprawozdanie otrzymali Państwo do skrzynek. Dziękuję
bardzo.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kończąca się kadencja bez wątpienia przejdzie do historii z paru
powodów. Przypomnijmy jest to pierwsza kadencja w nowym kształcie
rozwoju miejskiego, prezydent pochodzi z wyborów bezpośrednich i to
nastąpiło w roku 2002, organ wykonawczy przestał być kolegialny, stał
się jednoosobowy i jego pozycja ustrojowa jest zbliżona do Rady Miasta
bo też pochodzi z wyboru bezpośredniego. To bez wątpienia novum i to
wymagało też nauczenia się przez władzę uchwałodawczą i
wychowawczą nowej roli, nowej relacji. Z punktu widzenia globalnego,
historycznego bezwątpienia, ta kadencja to przypomnijmy, o tym nie
mówiliśmy. Polska w maju 2004 weszła do UE. Dumni byliśmy, że
Gdańszczanie i Pomorzanie gremialnie uczestniczyli w referendum
akcesyjnym, była to najwyższa frekwencja w Polsce i w sposób
całkowicie niebudzący wątpliwości Gdańszczanie odpowiedzieli na „Tak”
wejściu Polski do UE. Przygotowywaliśmy się do tej Unii od
wcześniejszej kadencji, stąd nie może dziwić nikogo z nas i jesteśmy z
tego dumni, że skutecznie przez te 2 lata, które dzielą nas od wejścia do
UE Gdańsk pozyskał razem ze swoimi spółkami, z różnych źródeł
unijnych ponad 2000 zł na głowę mieszkańca ze środków unijnych. To
jest wielki, ogromny sukces, którym wszyscy pewnie chwalimy się teraz
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w czasie trwającej kampanii wyborczej. Pamiętajmy też, że w tej kadencji
nastąpiły poważne zmiany organizacyjne. Udało nam się bez żadnego
strajku, bez jakichkolwiek konfliktów społecznych przekształcić zakład
budżetowy, Zakład Komunikacji Miejskiej, w spółkę gminną, spółkę z o.o.
Podobne przekształcenia miały miejsce wcześniej, w miastach
sąsiednich Gdańska kończyły się długotrwałymi strajkami załogi. Dzięki
dobremu dialogowi ze związkami zawodowymi, z pracownikami udało
nam się uniknąć. I dzisiaj jest to dobra firma, która oczywiście może być
jeszcze lepszą. Pamiętajmy, że w tej kadencji powołaliśmy nową spółkę
między innymi Gdańską Infrastrukturę WodnoKanalizacyjną, która
realizuje jeden z największych w Polsce, czy drugi największy w Polsce
po Warszawie, program wodnościekowy, to jest prawie 5% ogólnych
środków jakie Polska uzyskała z Funduszu Spójności. To jest ogromny
sukces i za niedługo ruszą pierwsze działania inwestycyjne prowadzone
przez GIWK. Co jest nie bez znaczenia i tym też należy się chwalić w tej
kadencji, weszliśmy jako udziałowiec do Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Dzięki temu mamy już 2, a być może za chwilę kolejne 2,
inwestycje zagraniczne w Gdańsku. A mianowicie mamy japońską firmę i
niemiecką, a w poczekalni jest firma hinduska i być może za niedługo
kolejna firma hinduska z branż wysokich technologii. I wreszcie z tej
kadencji warto zapamiętać, też i dlatego, że zorganizowaliśmy o
najwyższym wymiarze, jak do tej pory, obchody „Solidarności”, 25
rocznicę „Solidarności” sierpnia ’80 i to w warunkach skrajnie trudnych,
istniejącego konfliktu personalnego, emocjonalnego między różnymi
uczestnikami tych wydarzeń, ale wszystko się powiodło i tych 25
prezydentów i premierów, których gościliśmy. To bez wątpienia wielkie
wydarzenie w dziejach naszego miasta, które przejdzie bez wątpienia do
kronik miasta, bowiem nigdy przedtem i pewnie jeszcze nie tak długo,
nie witaliśmy tak licznego grona premierów i prezydentów jednocześnie.
To jest dobry prognostyk, mam nadzieję, na budowę Europejskiego
Centrum Solidarności, na które zresztą został uzyskany konsensus w
debacie organizowanej przez Gazetę Wyborczą z udziałem prawie
wszystkich kandydatów, bo jednego tylko zabrakło, na urząd Prezydenta
Miasta Gdańska. Dziękuję za współpracę tą czteroletnią, gdzie w
większości przypadków udawało nam się osiągnąć kompromis.
Pamiętajmy, że prezydent nie miał tutaj bezwzględnej większości wśród
radnych. Zaczynaliśmy w koalicji PiS, jak wiemy później ta koalicja się z
winy PiS się rozpadła, później już było poparcie PO tylko, ale co jest
ważne, w istotnych głosowaniach, czy można powiedzieć w większości
głosowań również wielu radnych z opozycji głosowało konstruktywnie,
nie mówię, że wszyscy, ale wielu. I to jest bardzo istotna informacja dla
obywateli, bowiem nie jest tak, że obywatele lubią skłóconych lokalnych
samorządowców, chcą współpracujących, a więc to było niezwykłe i
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ważne. Kończąc chciałbym zaprosić Państwa jeszcze ustnie, bo
zaproszenia są w skrzynkach, albo za chwilę będą, na 11 listopada, na
odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego, która to uroczystość nastąpi o
godzinie 16.00. Oczywiście niezależnie od tego będzie parada
niepodległości tradycyjnie, będzie składanie kwiatów pod pomnikiem
króla Jana III Sobieskiego, tutaj Wojewoda Pomorski jest organizatorem,
później będzie msza św. o godzinie 12.00, natomiast o 16.00 odsłonimy
pomnik Józefa Piłsudskiego. Na pewno będzie w tej ceremonii brał pan
prezydent Kaczorowski, ostatni prezydent RP na wychodźstwie, który
równocześnie jest gościem tradycyjnej już imprezy pod nazwą Aeropak
Gdański. Proszę Państwa kończy się 4 kadencja, stąd pozwólcie, że
chciałbym uhonorować niektórych spośród radnych, którzy mają za
sobą, aż 16 lat pracy w Radzie Miasta. To jest taka złota 3: Tadeusz
Gleinert, Maria Małkowska i Tadeusz Mękal. W porządku alfabetycznym
bardzo bym prosił radnych o wystąpienie. I chciałbym jeszcze
udekorować 7 radnych, którzy mają za sobą 12 lat pracy w Radzie
Miasta, dodajmy: bez przerwy, a mianowicie w porządku alfabetycznym:
Jerzy Adamski, Małgorzata Chmiel, Zofia Gosz, Władysław Łęczkowski,
Barbara Meyer, Danuta Putrycz, Aleksander Żubrys. Gdyby żył
otrzymałby medal też pan Eugeniusz Węgrzyn, który jak wiemy został
wybrany na tą kończącą się kadencję, ale jak wiemy zmarł 6 kwietnia
2003 roku. A wiec bardzo proszę wymienionych radnych o wystąpienie,
chciałbym wam wręczyć medal Prezydenta Miasta, a że sam byłem
radnym przez 12, a wiec mam ku temu też wyraźne upoważnienie.
Pan Radny – TADEUSZ GLEINERT w imieniu wyróżnionych radnych
serdecznie podziękował za te ciepłe słowa skierowane przez pana
Prezydenta i za wyróżnienie.
We własnym imieniu podziękował: panu Prezydentowi oraz wyróżnionym
radnym za 16 lat współpracy, przedstawicielom instytucji kulturalnych,.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI Przewodniczący Komisji Budżetowej
Szanowni Państwo, ja przepraszam panie Prezydencie, że przez swoje
gapiostwo będę się wypowiadał teraz po tak przemiłej uroczystości,
medale, podziękowania. Ten miły nastrój chyba odrobinę zakłócę, a nie
chciałem tego robić. Nie chodzi tylko o pozycję, chodzi również, że zdaje
sobie sprawę, że władze Gdańska w osobie pana Prezydenta bardzo
lubią i cenią takie uroczystości, w związku z powyższym tak zdefiniowały
swoją rolę. W związku z powyższym przez całą kadencję konsekwentnie
taki pomysł na sprawowanie władzy realizują. Proszę Państwa trudno
jest, trudno jest oceniać tą kadencję szczególnie z pozycji człowieka,
który no jest współodpowiedzialny za szereg decyzji, bo przecież
pamiętamy, byłem w obozie rządzącym PO, teraz jestem w PiS, może
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ten przykład pokazuje też jak daleko jest między tymi ugrupowaniami,
które się wywodzą jednak z jednego obozu solidarnościowego, i
ugrupowaniami, których nie stać na porozumienie dzisiaj ani w Gdańsku
ani w Polsce, co pewnie szkoda dla naszego państwa. Nie chcę się
wywodzić, tych różnic politycznych, chciałbym wrócić do problemu
naszego miasta. Szanowni Państwo, no jestem przekonany o jednym, że
tak jak 4 lata temu, gdy kończyliśmy tą kadencję, tak również dzisiaj gdy
kończymy tą kadencję, jeżeli chodzi o finanse publiczne, a tym
zajmowała się moja komisja, to finanse w naszym mieście są w dobrych
rękach, ale w dobrych rękach to nie oznacza, że te są ręce pana
Skarbnika czy pana Prezydenta. Dobre ręce to oznacza, że to są ręce
pani Dyrektor Blacharskiej, która rzeczywiście spełnia tą rolę naprawdę
dobrze. Szanowni Państwo jako miasto wróciliśmy z dalekiej podróży,
ceną tej podróży była sprzedaż GPCu. przypominam, że plan
zaproponowany inwestycyjny w końcu 4ch lat temu spowodował
konieczność zmniejszenia go o 100 mln. zł. oraz decyzję dramatyczną,
decyzję sprzedania GPCu. Dzisiaj też jestem przekonany o tym, że
mimo bardzo trudnej tej decyzji, decyzji, która jest nieodwracalna nasze
miasto dzisiaj nie mogłoby sięgać po pieniądze i fundusze UE. Inny jest
problem odpowiedzialności, doprowadzenia do tego stanu rzeczy i kto w
jakiej mierze odpowiada. To jest kwestia otwarta i niech historia oceni,
bo organy przez ostatnie lata nie oceniały tego, więc zostawmy to jako
kwestię otwartą. Szanowni Państwo oczywiście rozmowa prawdziwa ma
tylko wtedy sens gdy ona jest prawdziwa. Ponieważ widzę tu szereg
dyrektorów tego urzędu, osoby, które prowadzą to miasto, fachowych,
fachowe osoby. To chce powiedzieć, kończąc już te przemówienie w ten
sposób. Przed miastem Gdańska, ale to nie jest tylko problem miasta
Gdańska, przed miastem Gdańska jest zwrócenie uwagi na efektywność
wydawania tych pieniędzy. Tutaj jest potężne pole do popisu. Efektywne
wydawanie pieniędzy publicznych. I drugą uwagę. Moim zdaniem, jaka
jest bariera w szybszym rozwoju miasta Gdańska? Moim zdaniem tą
barierą jest mentalność, mentalność pana Prezydenta może mniej, ale
tak naprawdę mentalność otoczenia pana Prezydenta, który absolutnie
nie pobudza do pracy. To jest taka mentalność sekciarzy, którzy teraz ją
sprawują i są tacy sprytni, że wygrają następne wybory. I ostatnia uwaga
panie Prezydencie, nie wiem skąd pan bierze tą kwotę ponad 2000 zł.
Myślę tutaj na 1go mieszkańca pozyskanych pieniędzy z UE.
Oczywiście można ją liczyć w różny sposób, ale moim zdaniem nie
chcąc wchodzić w szczegóły i wywody, ta kwota wynosi 1530 zł. Więc
proszę jeszcze raz przeliczyć i nie powtarzać nieprawdziwych informacji.
Dziękuję bardzo.
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DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Jestem zobowiązana przekazać Państwu informację o złożonych
Prezydentowi Miasta Gdańska oświadczeniach majątkowych za rok
2005 przez osoby do tego zobowiązane. Na dzień 30 kwietnia 2006 roku
oświadczenia powinno złożyć 540 osób, złożyło oświadczenia 536 osób,
pozostałe osoby zostały usprawiedliwione. Jedna z osób, Dyrektorka
szkoły przebywała na urlopie zdrowotnym, natomiast 3 inne osoby
przebywały na urlopie wychowawczym. Spośród złożonych oświadczeń
zastępcy Prezydenta, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek
organizacyjnych Miasta Gdańska w ilości 251 osób, osoby zarządzające
i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną – 10 osób
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta
Miasta – 269 osób. Analiza przedłożonych oświadczeń majątkowych
wykazała podobnie jak w roku ubiegłym drobne błędy, które zostały
naprawione przez osoby składające oświadczenia. Wszystkie
oświadczenia znajdują się w BIP. Dziękuję bardzo.
(Informacja o złożonych Prezydentowi Miasta Gdańska oświadczeniach majątkowych
za 2005 roku przez osoby zobowiązane ustawowo stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu)

WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Chciałem przedstawić informację dotyczącą zaciągniętego, dotyczącą
uchwały RMG LIV/1816/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sporawe
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym. Informacja ta jest uzupełnieniem uzasadnienia
złożonego wcześniej do uchwały, a to dlatego że od sierpnia do dnia
dzisiejszego byliśmy w ostrych negocjacjach, jesteśmy w ostrych
negocjacjach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i wprowadzamy do
umowy kredytowej jakby zabezpieczenie kwot oprocentowania dla
kredytu tak aby, na 20 lat kredyt jest planowany, można było mieć
pewność kosztów funkcjonowania tego kredytu. Podaję iż kredyt zgodnie
z uchwałą RMG i uzasadnieniem, średnie w ostatnich 5 latach koszty
tego to był WIBOR minus 12 punktów procentowych i np. przedstawiam
w roku 2001 efektywna kwota oprocentowania wynosiła WIBOR – 0,17;
w roku 2002 WIBOR 0,8; w 2003 WIBOR – 0,16; w 2004 WIBOR 0,17;
w 2005 WIBOR – 0,14 i 2006 WIBOR – 0,10 punktów procentowych.
Proszę Państwa do umowy kredytowej zapisujemy punkt, gdzie
wyznaczamy jakby maksymalną kwotę, ponieważ jest to stawka, jest to
stopa ruchoma, że kredyt ten będzie mógł być maksymalnie
oprocentowany w WIBORze 3 miesięcznym i tylko i wyłącznie o marże
banku, która jest stosowana w skali całej Europy, ta marża wynosi 0,13
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punktów procentowych, co pozwala nam na bezpieczne, jakby formę
zabezpieczenia, bezpieczną formę gwarancji dla zaciągnięcia tego
kredytu. Ja składam to uzasadnienie, ten dokument do protokołu Rady.
Dziękuję bardzo.
(Wyjaśnienie dot. Zapisów oprocentowania kredytu (górny pułap oprocentowania) –
umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu)

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Na tym wyczerpaliśmy punkt 2 i przechodzimy do kolejnego.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH

Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Przewodniczący Klubu SLD
Wysoka Rado.
Szanowni Goście.
Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący.
Jest to ostatnia sesja i wiadomo, że w takim momencie budzą się
refleksje. Chciałbym słowo o naszym klubie powiedzieć. Myślę, że sami
też to ocenicie, że byliśmy aktywni, byliśmy wrażliwi na to na co powinna
być wrażliwa socjaldemokracja, na słabych, na tych, którzy mają kłopoty
w życiu, na tych, którzy nie mają mieszkań, na tych, którym się ciężko
żyje, na starszych i na młodzież, która wchodzi w życie. Myślę, że
byliśmy wśród mieszkańców i tutaj spełniliśmy swoją role. Nasz klub
chyba także dobrze wypełniał swoją rolę, tzw. konstruktywnej opozycji.
Bo proszę Państwa dobrze wiecie, że bardzo łatwo być zauważonym
testując, atakując, nie zgadzając się, wtedy i media zauważą. Ale my
przyjęliśmy inną drogę, pracy merytorycznej, zgadzania się i nie
zgadzania się w tych sprawach, które uważaliśmy za słuszne lub
niesłuszne i chyba tak nas postrzegacie. Bo nieprawdą jest twierdzenie,
że w każdym przypadku zdecydowanie popieraliśmy to co przedstawiał
pan Prezydent Miasta. Tak, jeżeli to były dobre propozycje, dobre
projekty uchwał to byliśmy za nimi, jeśli były złe, albo je poprawialiśmy
albo głosowaliśmy przeciw nim. Szanowni zebrani. Doceniliście także to,
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ze klub właśnie w ten sposób działał. Pełniliśmy funkcję w Radzie Miasta
i chciałbym przypomnieć w tym miejscu to co wspominał pan Prezydent
Adamowicz. Naszego Wiceprzewodniczącego RM Eugeniusza Andrzeja
Węgrzyna, który odszedł niestety na początku tej kadencji. Brakuje go
nam i myślę, że brakuje go całej Radzie i gdańszczanom, zawsze
będziemy o nim pamiętać. Nasz klub zajmował się głównie
mieszkalnictwem, gospodarką komunalną, wspomnę tu nasze uchwały
uwłaszczenia gruntów pod mieszkaniami komunalnymi, o bezpłatnym
bilecie dla poszukujących pracy, doprowadziliśmy do zmiany
niesprawiedliwej uchwały o wykupie mieszkań – wszyscy albo nikt,
wspólnie tego dokonaliśmy, ale nasz klub inspirował te działania.
Mówiliśmy o wnukach, jest w tej chwili odpowiedni zapis, myślę, że w
nowej kadencji warto go jeszcze rozszerzyć przy odpowiednich
kryteriach. Szanowni Państwo. Mówiliśmy o kulturze, działaliśmy w
kulturze, sporcie, bezpieczeństwie, o którym dzisiaj już dużo
powiedziano. Ale chciałbym też powiedzieć, że uznaliśmy nasza rolę, nie
tylko tu na tej sali, ale korzystając z tego, że w okresie naszej kadencji
rządził rząd związany z SLD, to myślę, że doceniliście to, a ci co
bezpośrednio zarządzali miastem wiedzą, że wspieraliśmy nasze
projekty unijne w Warszawie, że walczyliśmy o to, by koncern Energia
miał siedzibę w Gdańsku i to nie tylko, że to jest spektakularne, ale
środki, dochody z tego budżetu, z tego koncernu zasilają budżet
naszego miasta. Walczyliśmy też o to, żeby nie daj Boże, LOTOS nie
został włączony w strukturę ORLENU. Ja myślę, że koledzy z Prawa i
Samorządności, którzy dzisiaj mają też kontakty z rządem, będą też
baczyli na to, żeby sprawy lokalne, oczywiście nie przysłaniając spraw
pastwa i narodu, ale żeby sprawy lokalne były też przez nich
odpowiednio traktowane. Chciałbym podkreślić dobrą pracę klubu i
współpracę z Radami Dzielnic, z wydziałami UM, z jednostkami, ze
spółkami komunalnymi. Naprawdę jesteście profesjonalistami, jesteście
świetni, dobrze nam się pracowało. Pewne uwaru8nkowania obiektywne
spowodowały, że nie wszystko można wykonać. My to rozumiemy i
mówiliśmy o tym często mieszkańcom, co nie było takie popularne, żeby
tłumaczyć pewne decyzje, które się wydają się na pierwszy rzut oka dla
mieszkańców zupełnie niekorzystne. I kończąc. W nowej kadencji myślę,
że musimy pilnie i szybko dokończyć inwestycje komunalne, głównie
drogownictwo. Mamy 2 lata, wszyscy wiemy, w 2008 rok w połowie
musimy je zakończyć. Mówił pan Prezydent o pozyskaniu inwestorów.
Tak, trzeba tą wysoką technologię ściągać do Gdańska. Wtedy może
zahamujemy coś co dotyka nas wszystkich, tragiczny wyjazd młodych
ludzi. Ja osobiście sam tego doświadczyłem, bo moja córka parę
miesięcy temu wyjechała do Irlandii. To jest bardzo niedobre dla
naszego miasta. Szanowni Państwo wspomóżmy małe i średnie firmy
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gdańskie. Pamiętajmy o opłatach i podatkach lokalnych, nie możemy
zarzynać gdańskiego biznesu, pamiętajmy o tym. Dziękuję wszystkim
Radnym, dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach Rady.
Chciałbym podziękować panu Prezydentowi Miasta Gdańska, z którym
może nie zawsze się zgadzali, ale myślę, że wypracowaliśmy dobrą
współpracę na zasadzie kompromisu. Kompromisu w sprawach
najważniejszych dla mieszkańców i naszego kochanego miasta.
Dziękuję bardzo.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu PIS
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Dzisiaj w taki ostatni nadzwyczajny dzień, wszystko ostatnie, ostatnie
wystąpienia, ostatnie słowo. My w tej kadencji doświadczyliśmy koalicji,
doświadczyliśmy również opozycji, także można powiedzieć blaski i
cienie tej kadencji były naszym doświadczeniem. Dzisiaj można
powiedzieć już jako doświadczenie tej kadencji, minęły już 4 lata i po 4
latach możemy stwierdzić, że sytuacja np. w oświacie jest trudna, trzeba
na pewno wiele zmienić. Ja tylko powiem, że bardzo istotne jest
finansowanie oświaty, ale okazuję się, że oświata to nie tylko budynki,
ale również wychowanie i na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Ale może
szerzej powiem na temat budżetowania. Otóż proszę Państwa, już
abstrahując od tego czy jesteśmy w opozycji, był moment, że byliśmy w
koalicji, ale na początku roku, kiedy zakłada się, przewiduje się budżet
są wpisane pewne kwoty, jest to pewien plan, jest to pewne założenie. I
powstaje kwestia, czy rozliczenie tego budżetu można uznać
pozytywnie, można określić, że jest to budżet pozytywnie rozliczony,
można udzielić absolutorium, mimo że pewne zapisy zmieniły się o 50%,
czy nie. No tu pozostaje pewna wątpliwość i o to się spieraliśmy myślę
przez te 4 lata. Bo na początku roku był pewien plan, zakładaliśmy
pewne inwestycje, one spadały i na koniec roku zapis zgadzał się w
99,9% ale niestety rzeczywiste kwoty są zupełnie inne. Tak więc od
strony formalnej absolutorium można udzielić, my natomiast spieraliśmy
się, że od strony polityki nie powinniśmy takiego absolutorium w takiej
sytuacji udzielać. A więc jest to pewnego rodzaju fikcja. Być może prawo
jest niedoskonałe, ale takie jest nasze doświadczenie. Doświadczyliśmy
również traktowania nas jako opozycji, jako mniejszości. I tu należy
zwrócić uwagę, że warto, warto słuchać mniejszości, warto ją dobrze
traktować, bo czasami ma dobre pomysły. Nie można tego pomijać i
dlatego proszę Państwa zwróćmy uwagę na coś takiego. Kiedyś
mówiliśmy na początku tego roku o dodatkach mieszkaniowych,
wskazywaliśmy, że to jest przedwczesne żeby zmniejszać te dodatki
rzeczywiście okazało się, że szacunki były z naszej strony dobre, te
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dodatki dzisiaj jeszcze są niewykorzystane, one są utrzymane na tej
samej wysokości, są oszczędności, więc system został usprawniony,
mieszkańcom można było tej pomocy udzielić. Tak więc opłaca się
czasem słuchać. Nie opłaca się jakaś arogancja władzy, jakieś
zadufanie, że to my rządzimy i w związku z tym nikt inny nie ma racji. Bo
np. można było zrobić badania zachorowalności w mieście, które ma
najwyższy taki wskaźnik, jeśli chodzi o choroby onkologiczne i uważamy,
że ta okazja, ten czas zmarnowany, nie została wykorzystana, myślę, że
to jest przed nami i obyśmy zdołali przekonać władzę w tym mieście, że
warto badać, dlaczego w Gdańsku zachorowalność jest taka wysoka.
Proszę Państwa bardzo dziękujemy jako klub Pis wszystkim urzędnikom,
z którymi nam się bardzo dobrze pracowało, dziękujemy za ich
profesjonalizm, dziękujemy za to, że słuchali naszych interwencji, myślę,
że te relacje były bardzo dobre. Jeżeli pojawiały się konflikty one były
rozwiązywane, tak więc nie mamy tutaj żadnych kontrowersji przy
podsumowaniu tej kadencji. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim
panią, które pracowały dla naszego klubu w budynku Rady Miasta,
dziękujemy za profesjonalizm, dziękujemy za szybkie odpowiedzi na
nasze wnioski. Myślę, że w tej chwili nie będziemy pamiętać, jeżeli ta
odpowiedz, czy na którąś z odpowiedzi musieliśmy czekać zbyt długo.
Jutro kończy się kadencja, ostatnią korespondencję załatwimy pewno
jutro, jeśli ktoś, jakaś poczta przyjdzie później to rozpatrzymy to już w
następnej kadencji. Dziękuję bardzo.
Radny – MACIEJ LISICKI – Przewodniczący Klubu PO
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja również chciałbym na koniec wszystkim serdecznie podziękować za
minione 4 lata. W pierwszej kolejności urzędnikom UM i Biura Rady,
rzeczywiście ich profesjonalizm i fachowość mogliśmy doświadczyć w
bieżącej pracy i kontaktami przy rozwiązywaniu spraw naszych
mieszkańców. Chciałbym podziękować również mediom obecnym tu na
Sali, to dzięki Państwa pracy społeczeństwo Gdańska dowiaduje się o
tym jakie decyzje zapadają w RMG i jakimi problemami miasto żyje. I na
koniec chciałbym podziękować wszystkim kolegom i koleżankom radnym
za współpracę i za spory minionych 4 lat. Wszystkim którzy kandydują
życzę powodzenia. Chciałem przypomnieć, że w tej kadencji właściwie
wszystkie miejsca, które poszczególne kluby mogły obsadzić w wyniku
wyborów to obsadzili je radni poprzednich kadencji, a więc
społeczeństwo oceniło ich pracę w kadencji 19982002 bardzo wysoko,
bo podkreślam, wszystkie te miejsca, które poszczególne ugrupowania
zdobyły zostały obsadzone przez radnych, którzy kandydowali kolejny
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raz. Także myślę, że najbliższe wybory będą ponowną okazją do oceny
naszej pracy. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Były to oświadczenia klubowe. Zgłasza się Czesław Nowak, dzisiaj
szczególny dzień, także pozwólcie Państwo, że wyjątek zrobimy.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Proszę Państwa korzystam z przywileju, że sam sobie jestem klubem, w
związku z tym chciałbym głos zabrać również jako najstarszy radny z
Państwa, ale jako również, jako ten, który ma za sobą doświadczenie
parlamentarne. Na zakończenie mojej kadencji, chciałbym zgłosić parę
uwag. Otóż proszę Państwa, kiedy w 1990 roku uchwalaliśmy w sejmie
ustawę o samorządzie, wówczas uważaliśmy, że trzeba społecznościom
lokalnym oddać władzę, nie myśleliśmy nigdy, że po 15 latach samorząd
tak daleko się upolityczni i wszystkie spory partyjne, które są na szczeblu
centralnym zostaną przeniesione i z coraz większa zaciętością na
poziom lokalny, to znaczy do wojewódzkich sejmików, jak również do
dużych miast. Jeżeli nie ma tego w gminach mniejszych, to na poziomie
dużych miast i na poziomie sejmików samorządowych wojewódzkich, to
to co się dzieje w sejmie przenosi się na poziom lokalny. I uważam
proszę Państwa, że ten problem jest zły, bo nas tu niewiele różni. Naszą
partią są mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy tu na miejscu. My jesteśmy
od tego, żeby załatać dziurę w ulicy, żeby zbudować to co dla tego
miasta jest ważne, a nie walczyć politycznie i to chciałbym Państwu
powiedzieć, że to upolitycznienie samorządu jest złe i niepotrzebne. To
jest moja uwaga, jako starego działacza politycznego, działacza
samorządowego. Ja siedziałem w samorządzie 2 krotnie, i poprzednią
kadencję i widziałem, że to upolitycznienie było złe. Jak również ono
teraz doszło do bardzo niebezpiecznego stadium bo dochodzi nawet do
sytuacji wrogich, wrogich. Wypowiedzi są dość ostre, bo dziury w jezdni
są ani lewicowe, ani prawicowe, ani SLDowskie, to są dziury, które w
ulicy trzeba załatać., którym mieszkania trzeba wyremontować, sprzedać
i dobrze w tym mieście gospodarzyć. I to jest moja uwaga na koniec
kadencji, ponieważ nie kandyduję i nie chcę, proszę Państwa ja w stanie
wojennym walczyłem, siedziałem 2 krotnie w więzieniu po to żeby
walczyć o tą demokrację, ale ja nie przyszedłem do samorządu walczyć,
ja przyszedłem pracować na rzecz miasta a nie walczyć, tak jak
niektórzy radni to mają na myśli. Uważam, że czas skończyć walkę, a
czas podjąć decyzję i zacząć pracę na szczeblu lokalnym, dla lokalnej
społeczności. Dziękuję bardzo.
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PUNKT 4
UCHWAŁY W SPRAWIE
1) Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 (druk 2052)
Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opiniowała pozytywnie, KPGiM pozytywnie, KE
pozytywnie, KSiŁP pozytywnie, KSSiOZ pozytywnie, KRP pozytywnie,
KTiS pozytywnie. Głosy w dyskusji pani Zofia Gosz, bardzo proszę.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Pytałam na komisji, niestety nie otrzymałam odpowiedzi, wiec prosiłam,
żeby przygotowano tę odpowiedz dzisiaj na sesję. Mianowicie,
zwiększenie dochodów z tytułu opłat od osób prawnych w związku z
przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste 4 320 000, mówiłam na
komisji i nie otrzymałam danych, jakie grunty, komu przekazano, jakim
inwestorom, albo jakie tereny i w jakiej dzielnicy miasta. Bardzo proszę,
myślę, że osoba obecna na KPMiG jak pytałam przekazała to i dzisiaj
jest ta odpowiedz przygotowana. Oczekuję na nią. Następna sprawa,
którą chcę zapytać. Mianowicie jest dla mnie trochę niejasne w ogóle, to
jest adaptacja hotelowca na budynek mieszkalny. Proszę Państwa
507 000 zwiększamy. Ja mam odpowiedz na interpelację, kilka miesięcy
temu, że ten budynek miał być oddany do użytku październiklistopad, w
tej chwili zwiększamy jeszcze pół miliona, a przecież to były pieniądze
częściowo z ministerstwa czy też UE, które w odpowiednim procencie
miały być pokryte gminnymi i unijnymi. Co to się nagle stało, że znowu
musimy dodać pół miliona, czy ktoś w ogóle robi analizę tych wydatków,
a kiedy on będzie oddany, czy ta odpowiedz na interpelację gdzieś 3
miesiące temu będzie nieaktualna, z tego wynika. Kiedy będzie oddany i
dlaczego te pół miliona. Następną sprawę, mam pytanie ponieważ jest tu
powiedziane o zakupie sztucznego lodowiska, to jest na tej samej stronie
900 000 zł. Ale w treści jest podane, że w tym roku będzie zakupiona
tylko ślizgawka, a 900 000 zł. jest wstawione na całe lodowisko, w
związku z tym pytam się co będzie z różnicą, że kupi się ślizgawkę za
900 000 zł. czy to sztuczne lodowisko. Bo jeżeli tak jak tutaj jest w
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opisówce, że zostanie zakupiona na liście zadań rekomendowanych do
przygotowania, po prostu dopiero to jest, i w związku z możliwością
finansowania zakupu z wolnych środków proponuje się uruchomienie
ślizgawki, a kwotę my uchwalamy jako wydatek na całe lodowisko. Moim
zdaniem jest tu jakieś przekłamanie, nieprawdziwe po prostu podanie
danych. To jest, jeszcze jedno mam pytanie. Mianowicie znowu
pieniądze wydawane są nieduże bo 100 000 zł. na tej samej stronie
panie Skarbniku, adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Powstańców
Warszawskich, wiemy wszyscy, że ten budynek funkcjonuje, że on
istnieje od półtorej troku bodajże, i co znowu takiego się stało, że trzeba
instalację elektryczną układać, teletechniczną, wymiana posadzek
toksycznych. Czy nie widziano, ze tam są toksyczne posadzki, jak
remontowano go gremialnie czyli gruntownie. Teraz ten remont tamten
będzie się usuwać i rozumiem na nowo będzie się remontować, czy jest
to poszerzenie powierzchni, bo jest to dla mnie, jeżeli by tak było, że
remontowano a nie przewidziano, a teraz się zrywa i na nowo się
remontuje, no to jest typowa niegospodarność. Zresztą nie pierwsze
zjawisko w naszej gminie, bo tak się zrobi z jezdniami z ulicami. Także
jeszcze jedno mam pytanie i na tym kończę. Na następnej stronie jest
modernizacja ogólnodostępnych boisk sportowych i tu się zmniejsza
wydatki, ale ja pytam się gdzie jest zmniejszenie wydatków z boiska przy
ulicy Meisnera, które 3 rok, mimo poleceń Prezydenta nie wchodzi w
wykonawstwo, uchwalone było 100 000, odpowiedzi nie mam dlaczego
nie wykonano, bo spraw jest wyjaśniana od 2 miesięcy, bo tak jest
odpowiedz, a nie są one przyjęte jako zmniejszenie wydatków, czy
przerzucenie ich na inny wydatek. Nie wiem czy tam jest jakaś bomba,
która ma wybuchnąć, czy o co tam chodzi, ale 100 000 zł. piechotą nie
chodzi i ja ciągle interpeluje przez 3 lata, ciągle nie ma odpowiedzi,
jasności. Pieniądze giną, są wydatkowane, uchwalane na nowo, znowu
niewydatkowane, znowu uchwalane na nowo, a te gdzieś sobie wędrują.
Dziękuje bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo. Po proszę pana Skarbnika o odpowiedzi.

WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Dobrze ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie 1,2,3,4. Pierwsze
pytanie WS pan Dyrektor Lechowicz udzieli odpowiedzi. Hotelowiec na
Chodkiewicza przypomnę, że on jest realizowany z pieniędzy, które
podpisaliśmy umowę z BGK na 700 000 zł. i tutaj są dodatkowe roboty,
one są wymienione i wyszczególnione jakie. Jest na to dokumentacja, są
na to odpowiednie dokumenty i takie jest zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi
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o lodowisko, pragnę zwrócić uwagę, że rzeczywiście może moje
niedopatrzenie, nie powiedziałem, że w uchwale, w autopoprawce do
uchwały jest zapis, który przekazuje te środki finansowe na Miejski Dom
Kultury. To lodowisko ma powstać przy Bramie Oliwskiej, ma powstać na
terenie miejsca, gdzie dzisiaj odbywają się koncerty i gospodarzem,
jakby dzierżawcą tego terenu jest Miejski Dom Kultury i to Miejski Dom
Kultury będzie realizował całe to zadanie w wysokości 900 000 na
lodowisko. Jeżeli chodzi o boiska szkolne, to proszę się nie niepokoić
zmniejszeniem tych wydatków na kwotę 80 000, ponieważ rzeczywiście
dokumentacja techniczna jest w opracowaniu. Natomiast w projekcie
budżetu na rok 2007 przyjęliśmy bardzo wysokie środki finansowe
właśnie na adaptację boisk szkolnych, szczególnie na boiska szkolne.
Dlatego zabezpieczyliśmy pieniądze i one będą w roku 2007
wykorzystane, powstanie wiele nowych boisk, przy szkołach wiele
nowych boisk zostanie odnowionych, czy na nowo stworzonych. Jeszcze
było pytanie o Miejski Dom Pomocy Społecznej. Ja rozumiem, że pani
radna sugeruje, bo nie wierzy tym kwotom, w takim razie poddamy
kontroli ten obiekt, sprawdzimy, czy rzeczywiście aplikacja, no śmiem
twierdzić, że dokumenty, które otrzymaliśmy są prawidłowe i są zgodne z
prawdą. Natomiast pani radna tutaj powiedziała taki element jakoby tam
coś się działo, w związku z tym ja na ten sygnał zgłoszony, zapisuję
sobie go i poprosimy, wyślemy zespół kontrolny, sprawdzimy ta
dokumentację. I teraz proszę Dyrektora Lechowicza o udzielenie
odpowiedzi na temat dochodów.
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.
Zwrot z dochodów z tytułu nabycia użytkowania wieczystego jest
spowodowany przede wszystkim przetargami jakie ostatnio się
odbywały, na pewno mieli Państwo okazję zapoznać się z informacjami
prasowymi w tym względzie. Rekordowe ceny jakie zostały wylicytowane
m.in. na Grząską spowodowały znacznie przekroczony plan dochodu,
jaki był założony w budżecie miasta z tytułu stanowienia użytkowania
wieczystego nieruchomości. Należy również zwrócić uwagę, że nastąpiły
wzrost wniosków u nabycie użytkowania wieczystego na własność, czyli
krótko mówiąc jest to związane w cudzysłowie z przekształceniem
użytkowania wieczystego na własność. Także te elementy spowodowały
wniosek o zwiększenie po stronie dochodów miasta tego typu wpłat.
Jeżeli mówimy o szczegółowych danych, które nieruchomości, jeżeli
dobrze zrozumiałem pytanie pani radnej, w jakich okolicach, które to
nieruchomości, nie ma żadnego problemu, taki wykaz w najbliższym
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czasie dostarczymy pani, może być jutro  jeżeli o to chodzi. Dziękuję
bardzo.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że kadencja
upływa jutro, poproszę Dyrektora Lechowicza, żeby do jutra ten wykaz
pani dostarczył.
Radna – ZOFIA GOSZ
Do pana Skarbnika. Ponieważ pan Skarbnik się prześlizgnął po temacie,
ja rozumiem, że można powiedzieć nie wiem, zrobię to jutro, ale po
prostu, ja pytałam wyraźnie, kiedy zostanie oddany budynek
Chodkiewicza do użytku, w związku z tym, że miał być oddany w
październiku, a teraz przeszło 500 000 zostały zwiększone nakłady. Dla
mnie jest to bardzo ważna informacja. Następnie po prostu i tak samo o
boisko. Panie Skarbniku, ja mówiłam o konkretnym boisku, a pan się
prześlizgnął, że boiska będą. 4 lata nie odpowiadaliście, pieniądze ciągle
spadają i wchodzą i proszę na koniec mi odpowiedzieć, co jest z tym
boiskiem na Meisnera, a nie ogólnie o boiskach. Gdzie są pieniądze,
które zdjęto z boiska 100 000 Meisnera, gdzie one są tutaj przejęte na
zwiększenie dochodów lub kto je zabrał bez przesuwania. To jest
konkretne pytanie, bo to 3 lata trwa, przyznawanie w styczniu, zabieranie
w grudniu i nikt nie mówi gdzie to poszło. A boisko przez tyle lat nie
zostało ruszone. Dziękuję.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Ja tylko powiem, nie wiem, gdzie jest na boisko Meisnera, po raz
pierwszy słyszę. Miałem nieszczęście nie być na komisjach tej, która to
obradowała, jeśli było to zgłoszone, ale ja rozumiem, że formalnie pani
radna zgłaszała ten wniosek? Zgłaszała. Panie Przewodniczący
chciałem jeszcze oddać głos Prezydentowi Lewnie, który 2 słowa powie
na temat hotelowca.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta
Panie Przewodniczący.
Szanowna Pani Radna.
Ja nie mam żadnych informacji o tym aby miał być zmieniony,
przesunięty czy odwleczony termin oddania budynku na Chodkiewicza i
ten termin to był listopad a nie październik. Natomiast jeśli chodzi o
koszty i wzrost kosztów, rzeczywiście one występują. Polega to na tym,
że ten budynek na Chodkiewicza jest bardzo daleko idącym zakresie
modernizowany i jak zwykle przy budynkach starych pojawiają się jakieś
nowe rzeczy, których przedtem nie przewidziano, jakieś nowe
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komplikacje. I ten problem zwiększenia kosztów wynika z konieczności
wykonania, jak już to zresztą pan Skarbnik powiedział, prac
dodatkowych. Natomiast sam termin nie zostanie zmieniony. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pani Radna ja bardzo proszę o krótkie wypowiedzi, miejmy wzgląd na
gości, których zaprosiliśmy i ta sesja powinna się w miarę szybko
skończyć. Bardzo proszę.
Radna – ZOFIA GOSZ
Po prostu ja chcę tylko Skarbnikowi odpowiedzieć. Panie Skarbniku 3
lata piszę w interpelacjach o tym boisku, zgłaszałam również 2 lata temu
pani Blacharskiej i rok temu na komisji polityki, że coś złego się dzieje.
Napisałam teraz wniosek o ukaranie do DRMG odpowiednich osób za to,
że pieniądze ciągle giną i na nowo są uchwalane i znowu ich nie ma.
Wiem, ze już w tym roku zabrano je po prostu, ale nie ma ich w
budżecie, ze je zabrano i na co je przeznaczono. I to jest wszystko
opisane panie Skarbniku, dokładnie, aż za bardzo. Chyba dlatego, ze tak
szczegółowo to opisuję, to nie chcą mi odpowiadać. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I bardzo proszę już o krótką wypowiedz pana
skarbnika.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Jedno słowo. Zaraz wrócę do biura i polecę, żeby dostała pani na piśmie
odpowiedz co się dzieje z boiskiem na Meisnera. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa wyczerpaliśmy głosy w dyskusji.
Przypomnę druk 2052 z autopoprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest
za uchwaleniem tego druku?
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1890/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2)

Wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (druk 2050)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB opiniowała pozytywnie, KPGiM opiniowała również pozytywnie,
głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
uchwaleniem tego druku?
za

 21

przeciw

 1

wstrzymało się

 1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1891/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

3)

Wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym
spółki
działającej
pod
firmą Gdańska
Infrastruktura wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (druk 2034)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB opiniowała pozytywnie, KPGiM opiniowała również pozytywnie,
głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
uchwaleniem tego druku?
za
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przeciw

 1

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 LVI/1892/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Gdańska
Infrastruktura wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z
siedzibą w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4)

Wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku (druk 2041)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB opiniowała pozytywnie, KPGiM opiniowała również pozytywnie,
głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
uchwaleniem tego druku?
za

 19

przeciw

 1

wstrzymało się

 2

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

33

UCHWAŁĘ NR LVI/1893/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„ Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5)

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 2042)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB opiniowała pozytywnie, KPGiM opiniowała również pozytywnie. Głos
w dyskusji pani radna Putrycz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Mam pytanie związane bezpośrednio z drukiem 2042 i później
rozszerzająco. Pierwsze, jest taki zapis w uzasadnieniu, który mówi, że
GTBS Spółka z o.o. będzie oddawała w bieżącym roku 5 budynków.
Spośród wyżej wymienionych inwestycji, 2 budynki wielorodzinne
zostaną zrealizowana na potrzeby programu budowy mieszkań
komunalnych. A pytam co z pozostałymi 3ma budynkami, bo tu w
uzasadnieniu brak. Moje pytanie dotyczy jeszcze innej sprawy, sprawy
ważnej dla mieszkańców, którzy już od lat zamieszkiwują w zasobach
34

GTBS. Dotyczy to kilku budynków, gdzie przed 2000 rokiem decyzją
Dyrektora tego GTBSu podjęto decyzję o zdjęciu kaloryferów w suszarni
i na klatkach. To, że zdjęto w suszarni i uregulowano, to wiadomo,
prawdopodobnie jest to na jakieś karty możliwość pobierania energii
elektrycznej, ale moje pytanie brzmi co z klatkami, gdzie ogrzewanie
odłączono. Wiemy, że budując te budynki podjęto decyzję niezbyt
fortunną, wybrano najdroższe ogrzewanie lokali mieszkalnych w tych
budynkach. Dotyczy to budynku 7, 9, 11, 17, 19, 21 proszę Państwa przy
ul. Jeleniogórskiej. Kiedy z powrotem, a przyrzekał pan Dyrektor Karski
wrócą na klatkę kaloryfery, które w jakiś sposób ogrzewają i nie
powodują, że będzie dewastacja tych budynków, bo z czasem będzie
grzyb, będzie wiele innych rzeczy. A po drugie nie zapominajmy jeszcze
o jednej rzeczy, że nie ogrzewając klatki, powodujemy to, że z lokali
mieszkalnych poprzez ściany ta klatka jest ogrzewana. Czyli ludzie,
którzy płacą ogromne rachunki za ogrzewanie w swoich mieszkaniach,
również część energii oddają w innej formule. Pytanie, kiedy zostanie
dotrzymana obietnica przywrócenia z powrotem na klatki kaloryferów, w
takiej formule, żeby budynek nie ulegał dewastacji, a zagrzybieniu w
konsekwencji. Gdzie koszty, myślę, naprawiania tych szkód będą
znacznie wyższe. Proszę o wyjaśnienie i proszę o odpowiedz. Dziękuję
bardzo.
IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Jeśli mogłabym się odnieść w kolejności do pytania pierwszego, a
mianowicie co z pozostałymi 3ma budynkami, o których mowa w
uzasadnieniu do uchwały. To chciałabym tylko uprzejmie powiedzieć, że
oczywiście te budynki są realizowane i będą realizowane. One są w tym
roku rozpoczęta jest ich budowa i będzie zakończona w roku 2007. tak
akurat przypadł okres inwestycyjny tych budynków, bowiem spółka
buduje już od ’99 roku i jak licząc postępowanie inwestycji narastające to
tak wypadło, ze w 2006 roku nie zostaną żadne budynki oddane,
natomiast należy podkreślić, że w 2005 spółka oddała 240 budynków,
natomiast już od początku 2007 roku spółka odda 270 mieszkań. W
związku z powyższym.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Co z pozostałymi budynkami i dla kogo one są budowane? Bo napisane
jest, że z pośród tych 5 2 idą tylko na potrzeby komunalne w ramach
programu, a resztę co, na sprzedaż? Moje pytanie brzmi w tym
kontekście, a ja resztę wyczytałam, proszę mi wierzyć. Dziękuję.
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IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Po prostu doszło do niezrozumienia. Jeśli chodzi o pozostałe mieszkania
to po prostu będą
miały czynsz TBSowski, czyli 4% wartości
odtworzeniowej. Natomiast te 2 mieszkania będą przy czynszu 3% i
będą dla tych mieszkańców z mieszkań komunalnych, którzy zostawią
mieszkania komunalne jako mieszkania zastępcze w formie rotacyjnej.
Dla mieszkańców miasta Gdańska, którzy będą chcieli wynajmować od
GTBS mieszkania, przy czynszu 4%.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pani radna, ale bardzo proszę, została odpowiedz udzielona. Dla kogo?
Dla mieszkańców Gdańska jest odpowiedz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Komu są te mieszkania przyznawane? I o to pytanie mi chodzi i o
odpowiedz na to pytanie.
IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
W takiej samej jak dotychczas, czyli wszyscy mieszkańcy, którzy
spełniają określone warunki wynikające z regulaminu. Czyli są zapisy do
możliwości zamieszkania w GTBSie, muszą być spełnione warunki i ci
mieszkańcy, którzy spełniają te warunki wpłacą, część tych
mieszkańców będzie z list Urzędu Miasta, a część mieszkańców będzie
z partycypacji własnej. Bardzo proszę. Nie zrozumiałam, przepraszam
najmocniej.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ja mam pytanie na ile rozładuje to tych 4000 oczekujących obecnie,
przez 4 lata się nie ruszyła kolejka. Jak, czy jest jakiś plan, czy te
budynki rozładują po prostu tę kolejkę, bo rozumiem, że te pozostałe
bloki 2 powinny rozładować, a pozostałe nie rozładują, bo będą dla
bogatych ludzi po prostu.
IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Z założenia budownictwo TBSowskie nie jest dla ludzi bogatych, tylko
dla średnio zamożnych. Dlatego, że są ograniczone pułapy
wynagrodzenia, jakie ci mieszkańcy mogą uzyskiwać z tytułu
wykonywanej pracy. Natomiast jeśli chodzi o możliwość zamieszkania.
Przepraszam bardzo zakręciłam się, mogę jeszcze raz poprosić.
Radna – ZOFIA GOSZ
Czy te budynki rozładują kolejkę, która obecnie liczy 4000 oczekujących,
a w ciągu 4 lat ani o jedno miejsce się nie zmniejszyła. Dziękuję.
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IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Więc ta kolejka nie jest kolejką constans, w tej kolejce i ubywają
mieszkańcy, którzy byli w niej zapisani i przybywają, także to nie jest coś
co stoi w miejscu, w związku z powyższym mieszkania są przekazywane
dla osób oczekujących z kolejek gminnych, przy czym ta kolejka ulega
kolejnemu uzupełnieniu i te mieszkania, no w pewnej części zaspokajają
potrzeby mieszkańców z kolejki. Bowiem mieszkania, które są budowane
przez oba TBSy średnio w 50% przekazywane są mieszkańcom z
kolejek. Natomiast mieszkania, które będą budowane z tych środków o
których mówimy w druku 2041 i 2042 będą dla mieszkańców, którzy
pozostawią mieszkania komunalne celem przejścia do lepszych
warunków na takim samym czynszu, czyli 3%.
Jeśli chodzi o klatki, bo tutaj było wtrącone kolejne pytanie. To pozwolę
sobie tylko krótko odpowiedzieć, ze ogrzewanie klatek wynika z prawa
budowlanego, to jedna uwaga. Natomiast jeśli chodzi o zastrzeżenia
mieszkańców i pewne obietnice Prezesa spółki, to to pozwolę sobie, jeśli
pani radna pozwoli, zadać pytanie do Zarządu spółki i w najbliższych 3
dniach roboczych przekażę odpowiedz na pani ręce.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Ja tylko taki maleńki komentarz. Pani Dyrektor powiedziała, że to
wymaga prawo budowlane, od 2004 roku w takim razie pan Dyrektor
naruszył prawo budowlane, czyli naruszył prawo. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?
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RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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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
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6)

Zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni
wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na
terenie Miasta Gdańska (druk 2057)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie widzę. Jest to proszę Państwa
pierwsze czytanie, gdyż KE odstąpiła ona, gdyż druk ten został
wprowadzony w trybie na 18 głosów. Jeżeli są Państwa zapytania to
bardzo proszę. Nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem
tego druku?
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W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów
uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na
terenie Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

7)

Zmiany uchwały Nr XLVIII/1640/06 Rady Miasta Gdańska z
dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
Gdańska (druk 2031 + autopoprawka)

Pan SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna. Bardzo proszę Piotr Dzik.
Radny – PIOTR DZIK
Chciałbym przekazać, że na komisjach były przeprowadzane konsultacje
zarówno ze spółdzielniami mieszkaniowymi, GIWKiem i wszyscy doszli
do porozumienia i jest akceptacja tego.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?
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UCHWAŁĘ NR LVI/1896/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1640/06 Rady Miasta Gdańska z
dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8)

Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku będącego
zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej
(druk 2040)

Pan SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna, KPGiM również opinia
pozytywna z poprawką. Głos w dyskusji pan radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Chciałbym powiedzieć, że to jest mądra decyzja. Należy tylko życzyć aby
Dyrektor Nietupski otrzymywał jak największą ilość środków, które
mógłby racjonalnie również zagospodarowywać, tą część po prostu
miasta Gdańska. Panie Prezydencie naprawdę mądra decyzja.
Gratuluję.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta
Dziękuję za te zasłużone wyrazy uznania.
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Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
W imieniu KRP chciałbym również Wysokiej Radzie zarekomendować
projekt uchwały. Komisja od wielu lat postulowała, aby przyjęto takie
rozwiązanie w mieście Gdańsku, aby te kilkaset dróg wewnętrznych
znalazło wreszcie gospodarza i aby można było normalnie
gospodarować na mieniu gminnym. Również tak jak pan radny
Głogowski uważam, że to jest bardzo mądra decyzja i długo oczekiwana.
Dobrze, ze chociaż na koniec kadencji, następni nasi następcy nie będą
mieli takich kłopotów, jakie myśmy mieli przez tych kilka kadencji.
Dziękujemy i proszę o pozytywne przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego
druku?
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RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku będącego zakładem
budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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9)

Wyrażenia zgody na udzielenie dla Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej „ Przymorze” z siedzibą w Gdańsku, bonifikaty od ceny
pierwszej opłaty w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonych w Gdańsku – Przymorzu, przy ul. Opolskiej
3,5 ul. Kołobrzeskiej 46 i przy ul. Dąbrowszczaków stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska (druk 2049)

Pan TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu przedstawił
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opinia pozytywna, KPGiM opinia pozytywna. Głos w
dyskusji pan radny Czesław Nowak.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Szanowni Radni, myślę, ze to jest taka nasza, wszystkich radnych z
Przymorza, żeby tą uchwałę poprzeć. Ona czyści stosunki własnościowe
pomiędzy spółdzielnią, kościołem i miastem, to jest taka, doszło w ciągu
ostatnich lat do uregulowań pomiędzy miastem i spółdzielnią i ta uchwała
właśnie kończy. To dotyczy właściwie chodnika, który tam biegnie obok
kościoła i to jest kawałek gruntu pod garażami. Także spółdzielnia
dogadała się z kościołem, miastem, i to jest czyszcząca uchwała. Bardzo
bym prosił, żeby tą uchwałę poprzeć, żebyśmy byli tutaj zgodni co do
tego. Dziękuje bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego
druku?
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UCHWAŁĘ NR LVI/1898/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Powszechnej
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przymorze” z siedzibą w Gdańsku,
bonifikaty od ceny pierwszej opłaty w związku z oddaniem w
użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gdańsku –
Przymorzu, przy ul. Opolskiej 3,5 ul. Kołobrzeskiej 46 i przy ul.
Dąbrowszczaków stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

10)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego KRAKOWIEC – w rejonie ulic Jodłowej
Steczka w mieście Gdańsku (druk 2054)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji brak. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?
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UCHWAŁĘ NR LVI/1899/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego KRAKOWIEC – w rejonie ulic JodłowejSteczka w
mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

11)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego „ Dolina Strzyży” w mieście Gdańsku (druk
2051)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji brak. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?
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UCHWAŁĘ NR LVI/1900/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo –
krajobrazowego „ Dolina Strzyży” w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

12)

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic
Łowickiej i Przełom w mieście Gdańsku (druk 2044)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji brak. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1901/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ulic
Łowickiej i Przełom w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

13)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo Wyspa
Piecewska w mieście Gdańsku (druk 2029)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji brak. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 18

przeciw

 2

wstrzymało się

 0

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1902/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo
Piecewska w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

14)

Wyspa

Odstąpienia
od
sporządzenia
miejscowego
plany
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa na
odcinku od ulicy Trakt Św. Wojciecha do Wschodniej granicy
miasta, w mieście Gdańsku (druk 2046)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji brak. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 16

przeciw

 0

wstrzymało się

 2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1903/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie odstąpienia od

sporządzenia miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa na
odcinku od ulicy Trakt Św. Wojciecha do Wschodniej granicy
miasta, w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

15)

Odstąpienia
od
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa na
odcinku od zachodniej granicy miasta Gdańska do ulicy Trakt
Św. Wojciecha w mieście Gdańsku (druk 2047)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos radnemu Polaszewskiemu,
chciałbym tylko powiedzieć, że opinia KRP była opinią pozytywną.
Bardzo proszę panie radny.
Radny – MAREK POLASZEWSKI
Panie prezydencie, ja rozumiem, że jest to układ planistyczny. Mógłby
pan 2 słowa więcej powiedzieć jaka będzie następna procedura
związana ze zmianami, które nastąpiły.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
Następnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
przez inwestora czyli przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, której podstawą do wydania tegoż pozwolenia będzie decyzja
Wojewody wydana w sierpniu tego roku w celu ustalenia lokalizacji
niczego innego, jak obwodnicy południowej właśnie.
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Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję. Dalszych głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 2

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1904/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego

planu
zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Południowa na
odcinku od zachodniej granicy miasta Gdańska do ulicy Trakt Św.
Wojciecha w mieście
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

16)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór,
Hallera w mieście Gdańsku. (druk 2056)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny
Czesław Nowak bardzo proszę.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Chciałem zapytać. Myśmy od wielu lat mówili, ze ten teren rezerwujemy
pod Aquapark, czy z tego w ogóle miasto już zrezygnowało czy ja się
mylę?
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
Szanowni Państwo, akurat ten teren nie jest terenem, który przewidziany
jest do realizacji miedzy innymi takiej funkcji ja Aquapark. To było kiedyś
w jednym planie, ta procedura planu, ten obszar planu został podzielony
na 2 obszary. Obszar gdzie jest to przeznaczenie, o którym pan mówił
jest już objęty planem, który uchwaliliśmy w ubiegłym roku bodajże, nie
pamiętam dokładnie daty. Natomiast ze względu na przeciągającą się
procedurę uzgodnieniową z Wojewódzkim Konserwatorem, ten plan
został wydzielony i szedł odrębną procedurą. W ramach tegoż obszaru
nie ma ustaleń związanych z realizacją czegoś takiego jak Aquapark.
Aquapark jest możliwy na terenie sąsiednim.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wczoraj na Komisji Planowania Przestrzennego byłam obecna i zadałam
2 pytania i odpowiedzi nie uzyskałam. Po prostu nabrano wody w usta,
nie powiedziano, że się nie wie, tylko nie odpowiedziano. W związku z
tym myślę, że pan Prezydent dzisiaj odpowie. Mianowicie, tam jest 3
inwestorów, to znaczy 3 właścicieli gruntów, tak powiedziano, na tym
kawałku. Jest jedna osoba prywatna, taki maleńki kawałek wskazano, i
nawet podano nazwisko i o ten mały kawałek mnie nie chodzi. Tylko
chodzi o tych 2 pozostałych właścicieli, ponieważ będzie to oddane w
użytkowanie wieczyste i pytałam czy deweloperzy zgłosili się po prostu
żeby tam inwestować w mieszkalnictwo. Bowiem powiedziano, że ten
plan robi się na wniosek deweloperów. Prosiłaby, chyba to nie jest objęte
tajemnica państwową żeby to podać. Bardzo proszę.
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WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta
Oczywiście, że nie jest. Aczkolwiek poza osobą fizyczną, wieczystym
użytkownikiem fragmentu, jeżeli dobrze pamiętam, jest Invest Komfort,
który nabył to od poprzedniego wieczystego użytkownika, który było JWK
czy Centrum MEM bodajże.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Dalszych głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 18

przeciw

 2

wstrzymało się

 2

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1905/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór, Hallera
w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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17)

Nadania nowej nazwy ulicy (druk 2036)

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska przedstawiła
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 17

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1906/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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18)

Nadania nowej nazwy ulicy (druk 2037)

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska przedstawiła
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan Marek
Bumblis.
Radny – MAREK BUMBLIS
Wysoka Rado.
Panie Przewodniczący.
Ja chciałem 3 słowa. Nie mamy nic przeciwko Bronisławowi
Malinowskiemu, natomiast chcielibyśmy bardzo, żeby rozpocząć, znacz
ten kwartał Gdańska, ta część Gdańska to są ulice sportowe i
chcielibyśmy, żeby skoro do ulic Piłkarskiej, Tenisowej, Narciarskiej i
innych dodajemy w tej chwili nazwiska znanych sportowców Polaków –
Olimpijczyków, żebyśmy rozpoczęli od nazwiska gdańszczanina
olimpijczyka i taką osobą jest właśnie pan Jan Kielas urodzony w 1916 w
Gdańsku – Wrzeszczu, członek Klubu Sportowego Gedania od 1938,
długodystansowiec bardzo znany zresztą, obrońca Kępy Oksywskiej pod
płk. Dąbkiem, zasłużony dla ziemi Gdańskiej, olimpijczyk, wielokrotny
mistrz Polski i przede wszystkim gdańszczanin. Tu się urodził, tu miał
karierę, najpiękniejszy swój okres w karierze. Dlatego uczcijmy w ten
sposób jego pamięć i zapoczątkujmy wspaniałą kartę. W kolejce czekają
pan Andrzej Grubba, pan Antkiewicz, którzy proceduralnych jeszcze nie
spełniają warunków, nie upłynęło jeszcze 5 lat od ich śmierci.
Niewątpliwie byśmy zgłosili jedno z tych nazwisk. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów dalszych w dyskusji nie
ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 22

przeciw

 0

wstrzymało się

 0
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LVI/1907/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

19)

Nadania nowej nazwy ulicy (druk 2038)

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska przedstawiła
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Wiceprzewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 23

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1908/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

20)

Nadania nowej nazwy ulicy (druk 2039)

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska przedstawiła
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KK opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1909/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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W sprawie nadania nowej nazwy ulicy
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

21)

Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi na rok 2007” (druk 2035)

Pani TERESA PLICHTA – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna, KSiŁP opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
uchwaleniem tego druku?

za

 23

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1910/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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W sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2007”
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

22)

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/456/99 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 września 1999 roku w sprawie likwidacji
przedszkoli i rejonów obsługi finansowej przedszkoli
będących zakładami budżetowymi i utworzenie w ich miejsce
jednostek budżetowych. (druk 2033)

Pani LUCYNA MINIEWICZ – Inspektor w Wydziale Edukacji
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, KB opinia pozytywna. Głosów w
dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego
druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 2

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1911/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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W sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/456/99 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 września 1999 roku w sprawie likwidacji
przedszkoli i rejonów obsługi finansowej przedszkoli będących
zakładami budżetowymi i utworzenie w ich miejsce jednostek
budżetowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

23)

Likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego
Gdańsku ul. Kartuska 245. (druk 2032)

Szkół

w

Pani LUCYNA MINIEWICZ – Inspektor w Wydziale Edukacji
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 20

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1912/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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W sprawie likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół w Gdańsku ul. Kartuska 245.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

24)

Nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w
Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244, wraz z Filiami Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21,
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul.
Kartuskiej 245b, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Gdańsku przy ul. Lastadia 41 (druk 2048)

Pani LUCYNA MINIEWICZ – Inspektor w Wydziale Edukacji
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 1

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

UCHWAŁĘ NR LVI/1913/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku
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W sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu
w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244, wraz z Filiami Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 21,
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku przy ul.
Kartuskiej 245b, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
przy ul. Lastadia 41
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

25)

Zatwierdzenia projektu realizowanego przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w ramach funduszy
strukturalnych o nazwie „ W drodze do pracy zawodowej i
samodzielnego życia” oraz źródeł współfinansowania projektu
przez Miasto Gdańsk (druk 2053)

Pani MARIA CHUDZIAK – Zastępca Dyrektora ds. Pomocy
Środowiskowej w MOPS w Gdańsku przedstawiła projekt uchwały
zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSSiOZ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwaleniem tego druku?

za

 20

przeciw

 0

wstrzymało się

 2

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1914/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w ramach funduszy
strukturalnych o nazwie „ W drodze do pracy zawodowej i
samodzielnego życia” oraz źródeł współfinansowania projektu
przez Miasto Gdańsk
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

26)

Ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska
naukowców im. Jana Uphagena, (druk 2055)

dla

młodych

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny – BOGDAN OLESZEK  Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Nie była opiniowana przez komisję, to jest pierwsze
czytanie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
uchwaleniem tego druku?

za

 19

przeciw

 0

wstrzymało się

 0

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LVI/1915/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 26 października 2006 roku

W sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla młodych
naukowców im. Jana Uphagena,
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI
PREZYDENTA MIASTA
Interpelację stanowią załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Zapytania stanowią załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radny – WIESŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Kończy się nasza kadencja, podsumowały kluby, podsumowały komisje,
podsumowała prezydent, może będą sumowali radni. Ja chciałbym
życzyć tym wszystkim, którzy ponownie startują w wyborach i chcą być
wybrani do rady, aby bardziej zdyscyplinowani od pana
Przewodniczącego poprzez Prezydium i poprzez samych radnych, żeby
sesja rzeczywiście była uroczystością, tak jak np. mecze reprezentacji w
piłce nożnej, tak bym sobie życzył. Serdecznie dziękuję za współpracę,
dziękuję tym wszystkim, którzy chcieli po prostu ze mną współpracować i
współpracowali. A życzę sukcesów tym, którzy nie chcieli ze mną
współpracować, bo myślę, że w tym wypadku oni nie mięli racji a ja
miałem. Dziękuję bardzo.
Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Tak się złożyło, że dobiega do końca moja 4 kadencja w RMG.
Chciałbym wszystkim podziękować za te 4 ostatnie lata, przeprosić tych
których uraziłem, ale nie starałem się tego robić z przyczyn osobistych,
tylko ze względu na sprawę które głosiłem, czy też idee które głoszę.
Wiem o tym, że większość z nas kandyduje do RMG i mamy patrząc na
wyniki ostatnich wyborów, mamy duże szanse być ponownie wybranymi.
Natomiast kilka osób, jak wiemy nie kandyduje i tym szczególnie
chciałbym podziękować za współpracę. Zacznę od Tadeusza Gleinerta,
z którym pracowałem wspólnie 16 lat, ale są również w naszym gronie
osoby, z którymi pracowałem co najmniej 8 lat, do takich osób należy
pani Monika Tomaszewska, pan Władysław Łęczkowski, pan Czesław
Nowak, pan Władysław Byczkowski, z którym się spotkałem na pierwszej
kadencji i następnie w tej 4tej, z panią Zofią Gosz podobnie w pierwszej
i czwartej, nie możemy zapomnieć o panu Tomaszu Sowińskim, z którym
również przez 2 kadencje współpracowałem i miałem przyjemność
współpracować zawodowo. Ze wszystkimi Państwem współpracowało mi
się dobrze mimo niekiedy różnicy zdań, ale nigdy nie zachowałem w
sercu żadnych uraz. Dziękuję Państwu za to, że byliśmy wspólnie.
Dziękuję.
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Radna – MARIA MAŁKOWSKA
Ja również już 4tą kadencję. I chciałabym przede wszystkim
podziękować pan Prezydentowi na ręce pani Sekretarz, na ręce całego
Zarządu, bo niestety gdyby nie pan Prezydent i działanie, niewiele bym
zrobiła w dzielnicy. Bardzo dziękuję Radzie Dzielnicy z Kokoszek, z
którymi się naprawdę dobrze pracuje. Dzięki nim dużo inicjatyw zostało
wykonanych i będzie wykonanych na tych terenach. No i dziękuję za
tolerancję radnych i współpracę. Dziękuję uprzejmie za wszystko. I
panom Dyrektorom i urzędnikom wszystkim. Dziękuję.
Radna – ZOFIA GOSZ
Wreszcie na koniec mogę sobie tutaj stanąć, jako osoba najmniej
poważana w tej Radzie, ale jednak coś tam zrobiła. Szanowni Państwo
chcę wszystkim podziękować za współpracę, ale ja musze powiedzieć,
że jednocześnie, no oczywiście Prezydium, wszystkim razem, nie będę
tutaj wymieniać, również władzy wykonawczej. Musze powiedzieć, że ja
mogę odejść z polityki z otwartą przyłbicą, bo nie dałam się kupić na
sprzedaż GPCu, nie dałam się kupić na inne rzeczy, nikt o mnie nie
może powiedzieć, ta co każdą kadencję jest w innej partii i dlatego ona
zawsze jest politykiem. Natomiast to co mnie spotkało, gdy chciałam
założyć i założyłam własny komitet wyborczy bezpartyjny, po prostu jest
to bardzo głęboka sprawa i nie chcę się żalić, ale wszystkie werdykty
były wydawane przed werdyktami. To znaczy pan Pusz wiedział.
Powiedział do gazety Nasze Miasto, że już nigdy nie będę kandydować
na prezydenta mimo, że nie było werdyktu, później pani Przewodnicząca
Komisji Wyborczej mimo, że był okres odwoławczy, wydało werdykt, ze
nie mogę kandydować na prezydenta w dniu 18go, a werdykt było
dopiero 23go, czyli wszyscy wiedzieli, myśmy się odwoływali, pisali, ale
to wszystko było przygotowane. Po prostu robiliśmy to dla zabawy bym
powiedziała, ponieważ to było aż brzydko to wygląda, jeżeli tak wysokie
organy, jakim jest Miejska Komisja Wyborcza robią takie błędy
kardynalne w swoich decyzjach. Ponieważ w Warszawie informowałam
się w PKW, to powiedzieli, że w okresie odwoławczym nie można
wydawać werdyktu negatywnego, bo jest okres odwoławczy. Przecież są
ludzie, którzy mają wyroki i odwołują się i nadal pełnią dodatkowe, te
swoje funkcje. Tego jeszcze mało proszę Państwa, ale nawet mój
właściciel serwera ucierpiał przeze mnie, ponieważ w nocy wycinano
kable blokując do mnie dostęp i blokując wszystkie telefony. Są to fakty
autentyczne, stwierdzone. Wczoraj gdy drugi raz zostałam odcięta od
świata, nie wiem już po co, bo jestem na aucie tak zwanym, to się po
prostu od właściciela serwera dowiedziałam, że oni nie wiedzą co się
dzieje, tyle lat nie mieli awarii, a teraz w nocy są wycinane kable i wśród
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wszystkich kabli serwerowych, tak to powiem, nie wiem jak to się
nazywa, gdzie różne firmy mają obok ułożone, tylko tej jednej firmy kable
są wycinane. No nie wiem kto ma tak głęboki dostęp, że aż takie rzeczy
może czynić, gdzie nie tylko mnie szkodę czyniono, ale wszystkim którzy
byli na tym serwerze, chyba że są jakieś specjalne odłącza serwera,
tego nie wiem, więc w związku z tym no szykuje się małe Watergate.
Prawdopodobnie, nie wiem dlaczego, koledzy i znajomi mi mówią, że
byłam bardzo niebezpieczną bo nie przekupną, a to jest najgorsza broń,
którą ludzie się boją, bo mnie nigdy po prostu by nie przekupili. Przecież
jedyna sprawa, która w tej chwili dotrwała do końca, mianowicie, gdzie
oskarżony był Wiceprezydent Szajna, Wiceprezydent Śmiałkowski,
Wiceprezydent Woźniak, Prezydent Jamroż, to była sprawa z mojej
działalności z pierwszej kadencji RMG, czyli od ’92 roku ciągnęła się do
2006. No prawdopodobnie jestem osobą niebezpieczną, bo tak mówią
ludzie, jak się za coś zabiorę, to doprowadzę to do końca. Nie szkoda
mi, że ja nie startuję, ale szkoda mi, że jak byłam na debacie
Prezydenckiej w Gazecie Wyborczej to nikt nie postawił na człowieka,
nikt nie postawił na inwestycje w człowieka, na zainteresowania się
człowiekiem, na jego problemy, na mieszkalnictwo czy inne sprawy.
Wszyscy chcieli inwestować to w drogi, w dzikie wysypiska i jeszcze w
Centrum Solidarności. I to mnie tylko smuci, ze nadal człowiek będzie
niewidoczny, że jego sprawy będą na boku, a może w ogóle nie będą
prawie uwzględniane, tylko wtedy kiedy będzie interwencja. Ponieważ
tak jak dzisiaj nawet, powiedziano, ja pytałam ile osób z kolejki dostanie
mieszkania w TBSach, w tych 2 budynkach, to nie ma żadnej polityki,
tylko powiedziane, no przecież dostaną. Czyli miasto nie ma polityki i nie
tworzy tej polityki wobec działań, wobec człowieka, a przecież my, tak
jak to kiedyś Brema powiedziała, że zadaniem Prezydenta miasta nie
jest główna troska o drogi, o inwestycje, bo to robią inżynierowie, jak się
im zleci. Ale głównym zadaniem Prezydenta miasta, tak bynajmniej
Brema to rozumiała, jest troska o człowieka i jego sprawy. Albowiem
każdy urzędnik i RM żyje z podatków tegoż człowieka, a nie. I to tylko
mnie smuci, ale mimo to wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i
życzę, żeby jednak na ustach tych mocno upartyjnionych ludzi, którzy
dają się kupować dla pewnego celu partii jednak zaistniał człowiek,
przede wszystkim młody człowiek. Jeszcze 2 zdania co do wypadku tej
dziewczyny w tym gimnazjum. Proszę Państwa to wynika właśnie z
naszej działalności, a właściwie z braku naszej działalności. Jest
instrukcja zatwierdzona pomocy dziecku krzywdzonemu, a cóż w tej
szkole było. Było dziecko krzywdzone od września, wiedzieli o tym
nauczyciele, nikt nie chciał tej dziewczyny przyjąć, nikt nie chciał jej
wysłuchać, nawet matka jej nie uwierzyła, bo akurat znam, po prostu
uczennicę, która jest jedną klasę wyżej w tej samej szkole. Bo w tej
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instrukcji dziecka krzywdzonego proszę Państwa jest tylko prawo
nauczyciela do dziecka. Ja kwestionowałam ją, nie ma tam przemocy
rówieśniczej, czyli krzywdzenia rówieśniczego, nie ma krzywdzenia
uczeń nauczyciel a ono występuje. Już kończę panie Przewodniczący to
są oświadczenia. I nie ma też przemocy uczeń nauczyciel, zgłaszałam, z
wielką pompą przyjęto tę instrukcję i z pochwałą na PG, a teraz znowu
się chwalono, kilka dni temu. Ja wniosłam wtedy uwagę, że taka
instrukcja może być wdrożona bo ona daje większą pewność siły jakby
nad dzieckiem, uczniem nauczycielowi. Jeden człowiek przyznał mi
rację, że taka instrukcja nie może istnieć, bo jeżeli mówimy o przemocy
w szkole, to musi ona być wszechstronna, a wiadomo, że ze strony
nauczycieli też bywa przemoc. I w związku z tym nowa rada, życzę aby
tym problemem się zajęła. KE do której się kiedyś zwracałam, chociaż
bardzo dużo zrobiła, żeby zajęła się tym zagadnieniem, bo są
rozporządzenia, niestety nikt nie chce się tym zająć. Tak bo to jest
trudne zagadnienie, bo tam trzeba się zaangażować, nie wystarczy
przyjść na sesję i zagłosować albo za albo przeciw, tam trzeba
pracować. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i życzę wszystkiego
najlepszego.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy również. Wszystkiego najlepszego pani Zofiu. Przede
wszystkim zdrowia.
Radny – MAREK BUMBLIS
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Już mieliśmy podsumowanie na komisji, tym nie mniej czuję się
zobowiązany powiedzieć staropolskie „Bóg Zapłać” wszystkim kolegą
radnym i Państwu, którzy z ramienia Prezydenta pracowali z nami, a
również na sesji podziękować obsługującej naszą komisję pani Arlecie
Żuk, która robiła to w sposób uroczy, kompetentny i pro publico bono.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję, kochani nie mogę pominąć okazji, żeby podziękować wam
wszystkim kolegom i koleżanką za te 4 lata współpracy. Przy okazji
przypomnieć, że w tym gronie byłem chyba jedynym radnym
niezależnym od początku do końca tej kadencji, co łatwe nie było. Ale
pozwalało mi to zachować pewną niezależność w sądach i głosować w
zgodzie z własnym sumieniem i na własną odpowiedzialność. Nie mniej
jeżeli w sporach Państwa kogokolwiek uraziłem, to w tej chwili kłaniając
się pięknie dziękuję.
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Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Ja również Państwu Radnym, ale przede wszystkim panu Prezydentowi,
panu Przewodniczącemu Rady chciałam podziękować za jedną rzecz,
że wszyscy Państwo okazali, że serce mają po właściwej stronie i
wykazywali wielokroć wrażliwość na sprawy społeczne. Nie zgadzam się
ze swoją przedmówczynią, że tylko ona miała patent i dobre pomysły w
tej sferze. Dzięki państwu wiele rzeczy, naprawdę takich dokumentów
systemowych, narzędzi systemowych, pomocy ludziom, którzy nie
odnaleźli się w tej transformacji i czują się odrzuceni przez
społeczeństwo, czują się mocno zagubieni te instrumenty są. Ale w
sprawach społecznych ważne są 2 rzeczy, żelazna konsekwencja,
oczywiście serce po właściwej stronie i przede wszystkim dialog,
rozmowa między ponad partyjna, ale również dialog między różnymi
środowiskami i pamiętajmy o tej kulturze dialogu w imię dobra
wspólnego i dobra publicznego. Dziękuję Państwu za lata współpracy.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Koleżanka mnie zdopingowała do tego, żeby 2 zdania powiedziała, bo
rzeczywiście serce mamy po lewej stronie i bardzo mnie to cieszy. Czyli
jestem po tej właściwej stronie. Natomiast chciałam serdecznie
podziękować tak władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej, tych
wszystkich którzy chcieli ze mną współpracować, a jeżeli kogokolwiek i
kiedykolwiek uraziłam serdecznie przepraszam i co złego to nie ja. Życzę
wszystkiego najlepszego dla wszystkich.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy. Proszę Państwa ja jeszcze raz złożę życzenia wszystkim
wszystkiego najlepszego. Tym co startuję, żeby przeszli do następnej
kadencji. Podziękować wszystkim, którzy z nami współpracowali.
Jeszcze raz wszystkich i państwa radnych i zaproszonych gości,
zapraszamy na poczęstunek do Sali Herbowej.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Proszę Państwa, ja tylko komunikat dla Państwa. Macie Państwo do
odebrania Atlasy Gdańskie, pani Dondziak będzie rozdawała, są tutaj w
sekretariacie pana Przewodniczącego.
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PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Na tym zakończyliśmy obrady Sesji RMG i praktycznie zakończyliśmy
kadencję, ponieważ więcej sesji już nie będzie. Jeszcze raz wszystkim
Państwu serdecznie dziękuję za współpracę i życzę wszystkiego
najlepszego.

Obrady skończono o godzinie 12,30

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu z taśmy magnetofonowej
inspektor BRMG

Karolina Hetmańczyk
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