PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013
z XXXVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 23 maja 2013 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 34 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Witam serdecznie wszystkich przybyłych na XXXVIII sesji Rady Miasta
Gdańska. Dziś nie przewidujemy przerwy.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej
w mieście Gdańsku (druk 881).
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836). Ten wniosek musimy
przegłosować, ale to za chwilę.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do
konkursu otwartego nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd
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Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Działania
9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 912);
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
pozbawienia ulicy mjr. Henryka Sucharskiego w Gdańsku kategorii drogi
powiatowej (druk 892).
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
opinii w sprawie nadania Trasie Sucharskiego (odcinek od Terminala
Promowego do węzła Ku Ujściu, odcinek od węzła Ku Ujściu do węzła
Wosia Budzysza, odcinek od węzła Wosia Budzysza do węzła Elbląska,
odcinek od węzła Elbląska do Obwodnicy Południowej) w Gdańsku
kategorii drogi krajowej (druk 893);
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
pozbawienia ulicy Podmurze w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk
894);
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
nadania ulicy Lazurowej w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk 895);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o włączenie
do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali uŜytkowych,
czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy
czynszowe (druk 909 + AUTOPOPRAWKA);
W tej chwili wpłynął projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych, to jest druk 914. Dotyczy tych nieszczęsnych mandatów
dla emerytów, tam trzeba było zmienić.
Jako pierwszy będziemy głosować zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku
(druk 836). Kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem tej uchwały
z porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

25
5
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu zdjęła z porządku obrad druk 836;

Teraz o włączenie do porządku obrad druku 912 w sprawie przystąpienia
Gminy Miasto Gdańsk do konkursu otwartego nr 02/POKL/9.2/2012
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kto z pań i panów
radnych jest za włączeniem tego druku do porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 912;

W punkcie 4 podpunkt 33;

Wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
pozbawienia ulicy mjr. Henryka Sucharskiego w Gdańsku kategorii drogi
powiatowej (druk 892). Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem tego
druku do porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
2
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 892;
W punkcie 4 podpunkt 15A;

Wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
opinii w sprawie nadania Trasie Sucharskiego (odcinek od Terminala
Promowego do węzła Ku Ujściu, odcinek od węzła Ku Ujściu do węzła
Wosia Budzysza, odcinek od węzła Wosia Budzysza do węzła Elbląska,
odcinek od węzła Elbląska do Obwodnicy Południowej) w Gdańsku
kategorii drogi krajowej (druk 893). Kto z pań i panów radnych jest za
włączeniem tego druku do porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 893;

W punkcie 4 podpunkt 15B;

Wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
pozbawienia ulicy Podmurze w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk
894). Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem tego druku
do porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 894;

W punkcie 4 podpunkt 15C;
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Wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie
nadania ulicy Lazurowej w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk 895).
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem tego druku
do porządku?
Za
- 32
przeciw
0
wstrzymało się
1
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 895;

W punkcie 4 podpunkt 15D;

Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania zasobem komunalnych lokali uŜytkowych, czynszów i ich
płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 909
+ AUTOPOPRAWKA);
Za
przeciw
wstrzymało się

-

17
12
3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu NIE włączyła do porządku obrad druk 909;

Wniosek Prezydenta Miasta o włączenie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen
za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości
opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, to jest druk 914. Kto z pań
i panów radnych jest za włączeniem tego druku do porządku?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu włączyła do porządku obrad druk 914;
W punkcie 4 podpunkt 16A;

Wpłynęły autopoprawki do druków:
- druk – 800 pkt 4, ppkt 17 ;

Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;
2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
Wystąpienie p. Mateusza Kusznierewicza – Prezesa Fundacji Gdańskiej;

- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska:
3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 907);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska
na 2013 rok (druk 908);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

3)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście
Gdańsku (druk 836) – ZDJĘTY;
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

4)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej
w mieście Gdańsku (druk 885);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku
(druk 890);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego,
Falck-Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku (druk 891);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa – VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście
Gdańsku (druk 878);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar II przy ul. Kilińskiego w mieście
Gdańsku (druk 879);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Firoga w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej
Słowackiego w mieście Gdańsku (druk 880);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej
w mieście Gdańsku (druk 881) - ZDJĘTY;
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Stągiewnej i ulicy PoŜarniczej w mieście Gdańsku (druk 882);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej
w mieście Gdańsku (druk 886);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - Hala PlaŜowa w mieście
Gdańsku (druk 887);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

14)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana
od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku (druk 877);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska
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15) w sprawie nadania nazwy ulicy (płk. Jana Pałubickiego) (druk 888);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

15 A) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy mjr. Henryka
Sucharskiego w Gdańsku kategorii drogi powiatowej (druk 892);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

15 B) w sprawie wyraŜenia opinii w sprawie nadania Trasie Sucharskiego
(odcinek od Terminala Promowego do węzła Ku Ujściu, odcinek od węzła
Ku Ujściu do węzła Wosia Budzysza, odcinek od węzła Wosia Budzysza
do węzła Elbląska, odcinek od węzła Elbląska do Obwodnicy Południowej)
w Gdańsku kategorii drogi krajowej (druk 893);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

15 C) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy Podmurze w Gdańsku
kategorii drogi gminnej (druk 894);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

15 D) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lazurowej w Gdańsku kategorii
drogi gminnej (druk 895);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska

16) zmieniająca uchwałę nr V/30/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23
grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (druk 911);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
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16 A) w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych
i opłat manipulacyjnych (druk 914);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

17) w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta
Gdańska (druk 800 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

18) w sprawie wyraŜenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska
a Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 884);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

19) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla
3-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt
stały do Gdańska (druk 910);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Teresa Kleger- Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

20) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 896);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 897);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury
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22) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 898);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

23) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Instytutu Kultury Miejskiej (druk 899);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Europejskiego Centrum Solidarności (druk 900);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

25) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk
901);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

26) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Cappelli Gedanensis (druk 902);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

27) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Miejskiego Teatru Miniatura (druk 903);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

28) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Klubu
śak (druk 904);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

29) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 905);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

30) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 906);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Czekanowicz - DrąŜewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Główny Księgowy Instytucji Kultury

31) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 889);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

32) w sprawie nadania imienia Ireny Sendlerowej Bursie Gdańskiej
z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 883);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

33) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do konkursu otwartego
nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w ramach Działania 9.2 "Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 912)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

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 Rady Miasta Gdańska
Przypominam, Ŝe sesja Rady Miasta Gdańska zostaje przełoŜona
z 27 czerwca na 25 czerwca, o czy szefowie klubów i państwo zostaliście
poinformowani, jest to sesja absolutoryjna. Informuje równieŜ, Ŝe 3 czerwca
o 9.30 organizujemy jak co roku w Ratuszu Dzień Dziecka, będzie młodzieŜ
ze szkół. Bardzo proszę o przybycie na sesję dziecięcą w togach. 25 maja
o 19 odbędzie się parada z okazji święta miasta i takŜe wymagane są togi,
zaproszenia zostały państwu juŜ dostarczone.
Komunikatów komisji nie wiedzę. Poproszę teraz pana Prezesa Fundacji
Gdańskiej Mateusza Kusznierewicza. Bardzo proszę.
MATEUSZ KUSZNIEREWICZ – Prezes Fundacji Gdańskiej
Wystąpienie w formie prezentacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo panie Prezesie. I Ŝyczymy z naszej strony, Ŝeby to
wszystko co pan zakłada powiodło się i panu i pana ekipie. Debaty nie
przewidzieliśmy, ale dwóch radnych zgłasza chęć wypowiedzi. Bardzo
proszę się więcej nie zgłaszać, bo debaty nie mamy. Pan radny Słodkowski
bardzo proszę.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie przewodniczący bardzo się cieszę z tego, ze moŜemy poznać
szczegóły funkcjonowania Fundacji Gdańskiej. Szczególnie zainteresowało
mnie powstanie Oficyny Gdańskiej. Tak się stało, ze w zeszłym roku,
w lutym, proponowałem urzędowi powołanie takiej instytucji. Wtedy
otrzymałem odpowiedź w interpelacji, która jest jakimś materialnym
wyznacznikiem proponowanej idei, Ŝe Biuro Prezydenta nie dysponuje
środkami do tworzenia nowej instytucji miejskiej i, Ŝe nie mam moŜliwości
przekazania kompetencji Ŝadnej z istniejących juŜ jednostek
organizacyjnych. Cieszę się, ze po roku udało się znaleźć jednak środki
prawne umoŜliwiające otwarcie oficyny wydawniczej, ze tak jak wzorem
Poznania oficyny Budujemy Miasto, będziemy mogli wydawać publikatory
miejskie, przewodniki i ksiązki nieodzownie związane z toŜsamością
Gdańska i mam nadzieję, ze Fundacja będzie dobrym realizatorem tej idei,
której czuję się ojcem chrzestnym. Dziękuję.
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MATEUSZ KUSZNIEREWICZ – Prezes Fundacji Gdańskiej
Ja dziękuję za te słowa, bo to dla nas równieŜ jest waŜne. Sam jestem
ciekaw jak to będzie się rozwijało, ale z tego co wiedzę to jest oczywiście
inicjatywa Cezarego Windorbskiego i profesora Janusza Górskiego, którzy
od lat związani są z tym obszarem działalności. Naprawdę bardzo
profesjonalnie do tego podchodzą. Ja pragnę podkreślić, ze oficyna
Gdańska, nie jest instytucją, która będzie się utrzymywać z dotacji z urzędu
miasta, z miasta, to ma być przedsięwzięcie oczywiście porządku
publicznego, ale które nie będzie generowało teŜ przychodów, dochodów
będzie realizowało na rzecz swoich projektów. Oficyna Gdańska juŜ
wystartowała, ma swój budŜet załoŜycielski i juŜ działa samemu. My
oczywiście w tym uczestniczymy, ale jak wspomniałem oficynę Gdańską
prowadzi prof. Janusz Górski we współpracy z zarządem, z radą
nadzorczą, w której takŜe jest Cezary Windorbski, wiec myślę, Ŝe to jest
dobra informacja.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Chciałbym podziękować za bardzo interesującą prezentację, mam
nadzieję, ze to nie sprawi Ŝadnego kłopotu, Ŝeby ta prezentacje udostępnić
wszystkim radnym i w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym
złoŜyć panu prezesowi Ŝyczenia wielu sukcesów osobistych, sukcesów
Fundacji Gdańskiej na drodze promowania naszego pięknego miasta,
naszych mieszkańców i działania dla dobra wspólnego, czyli dla korzyści
i porządków wszelkich dla mieszkańców Gdańska. Dziękuję bardzo
i proszę o przesłanie tej prezentacji.
MATEUSZ KUSZNIEREWICZ – Prezes Fundacji Gdańskiej
Pięknie dziękuję równieŜ. Ja ze swojej strony dopełnię tej prośby, mięliśmy
zresztą taki zamiar. Ja jeszcze tylko dopowiem, ze po rozmowie z panem
Przewodniczącym i z dyrektorem biura ustaliliśmy, ze będziemy państwu,
jeŜeli państwo pozwolą, przesyłać systematycznie informacje na temat
naszych projektów, które są realizowane. Co będzie tez kontynuacja tej
dobrej komunikacji, którą dzisiaj załoŜyliśmy, bo nam naprawdę bardzo
zaleŜy Ŝeby państwo i wszyscy mieszkańcy wiedzieli co tak naprawdę
dobrego dzieje się tu w mieście i nad czym pracujemy i co się będzie
działo. Ja teŜ pozwolę sobie przesyłać państwu zaproszenia na szereg
wydarzeń, które będziemy realizować przy obchodach święta miasta, czy
zlotu Ŝaglowców Balic Sail, które tak na prawdę jest świętem Ŝeglarstwa w
mieście na początku wakacji, myślę, ze to bardzo fajne wydarzenie. JuŜ
dzisiaj państwa zapraszam na rejs Ŝaglowcem, który będzie przy okazji
Balic Sail. Dziękuję bardzo, to z mojej strony wszystko.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy. Cieszymy się z tej deklaracji, ze będzie to współpraca i Ŝe
będziemy informowani. Proszę panią sekretarz w komunikatach
prezydenta.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Przedstawiła wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w związku
z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Łostowic rejonu ulicy Michonia w mieście Gdańsku
– załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Proszę państwa, szczegółowy protokół, łącznie z załącznikami, cytatami
swobodnych wypowiedzi, ukarze się na stronie internetowej miasta, oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej. Będzie jeszcze zgodnie z przepisami wisiał
na tablicy ogłoszeń urzędu. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy bardzo.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH

Radny MACIEJ KRUPA – Przewodniczący Klubu Radnych PO
Szanowni państwo witam bardzo serdecznie. Dziękuję pani sekretarz za
przedstawione wyniki konsultacji społecznych. To rzeczywiście istotne
wydarzenie, zakończyliśmy drugie konsultacje społeczne w ramach
obowiązującej w RMG uchwały. Zbieramy doświadczenia, to na pewno nie
jest koniec naszych prób w tym zakresie. Odchodząc na moment od tej
konkretnej sprawy, ale zajmując się sprawą ogólną, potrzeba nam róŜnych
pól rozmowy z mieszkańcami Gdańska. Bardzo istotne są spotkania, które
prezydent Paweł Adamowicz odbywa w dzielnicach, bardzo istotne są
spotkania, które wszyscy państwo odbywacie w ramach swoich spotkań z
mieszkańcami, ale potrzeba nam takŜe działań formalnych, takich, które
wiąŜą się z konkretnymi decyzjami. Zagospodarowanie przestrzenne dla
radnych PO jest na pewno takim obszarem, który wymaga większej
dyskusji i otwartości na głos mieszkańców. Pracujemy w naszym gronie
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nad dobrymi metodami w tym zakresie. W naszych rozmowach często
pojawia się potwierdzenie tego, Ŝe bardziej powinniśmy się wsłuchiwać w
głos mieszkańców przystępując do planów zagospodarowania
przestrzennego. Mam nadzieję, ze z tych naszych dyskusji wynikną dobre
propozycje, które będziemy mogli państwu niedługo przedstawić. Nie jest
tak, Ŝe wybrani raz na cztery lata zamykamy się na głos mieszkańców, co
nie jednokrotnie próbuje nam sugerować opozycja. Dokładnie jest
odwrotnie panie przewodniczący. Nawet jeŜeli jeszcze niedoskonale, to
proszę uczciwie przyznać, ze cały czas szukamy dobrej drogi komunikacji z
mieszkańcami, liczę, ze to uczyni pan w swoim oświadczeniu klubowym.
Dziękuję.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodniczący Klubu Radnych
PiS
Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, wysoka rado. Werbalnie,
fundamentalnie, co do zasady zgadzam się z moim przedmówcą. Traktuje
to jego wystąpienie jako dobry krok na przyszłość i nie podszyty ani
cieniem hipokryzji. PoniewaŜ mieszkańcy ulicy Pomorskiej i Gospody nie
mieli szansy na konsultacje tego wieŜowca, który Ŝeście państwo
przegłosowali bez dyskusji, bez wsłuchania siew głosy mieszkańców,
którzy byli tutaj obecni na tej sali. Podobnie było z budynkiem po dawnych
Domach Centrum we Wrzeszczu, gdzie zacieniono cały kwartał ulicy i teŜ
ikt mieszkańców o zdanie nie pytał. Ale przyjmuje ta deklarację za dobra
monetę i liczę, Ŝe nie tylko ze względów czysto politycznych, jak to jest w
przypadku Łostwic, ale równieŜ wszystkich innych sytuacjach będziemy
wspólnie wsłuchiwali się w głos mieszkańców i uwzględniali ten głos w
decyzjach podjętych na tej Sali. Co do tych konsultacji, sytuacja jest
dziwna, bo pamiętamy, ze zarówno obszar na którym prowadzone były te
konsultacje jak równieŜ zasięg czasowy bo 19 dni roboczych, czyli równy
miesiąc i frekwencja 21% to niestety nie jest dobra wiadomość dla tych,
którzy chcę budować społeczeństwo obywatelskie, chcą większej
partycypacji obywateli w decyzjach podejmowanych i tu jest nasza
rozumiem wspólna troska i nad tym będziemy w dalszym ciągu pracowali,
Ŝeby ta partycypacja była większa i pełna. Chciałem jeszcze nawiązać do
jednej sprawy, która zdarzyła się na dzisiejszej sesji. Klub Prawa
i Sprawiedliwości złoŜył projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali uŜytkowych,
czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy
czynszowe, ku olbrzymiemu zdumieniu, wbrew deklarowanym postawom
i ideałom PO Klub PiS chciał tylko i wyłącznie wyposaŜyć pana prezydenta
w narzędzie, które by mu umoŜliwiało wspieranie drobnej
przedsiębiorczości, kupców, rzemieślników, podkreślam umoŜliwiało,
niczego ta uchwała panu prezydentowi nie nakazywała, do niczego go nie
16

zmuszała, natomiast dawała mu narzędzie, Ŝeby zgodnie z deklaracjami
PO miała takie narzędzie, które mógłby uŜyć do wsparcia uŜytkowników
lokali komunalnych, których z powodu prowadzonych remontów lub innych
prac na czas określony maja utrudnione prowadzenie działalności co się
przekłada na spadek przychodów, a w konsekwencji osiąganych zysków.
I tutaj PO z pełną radością i pełnym zadowoleniem nie dopuściła do
dyskusji nad tą uchwałą i to się kłóci z fundamentalnymi zasadami PO, ale
chce uŜytkowników lokali komunalnych uspokoić, w normalnym trybie Klub
PiS ten projekt zgłosi na sesje czerwcową. A co do wsłuchiwania się w
głos mieszkańców, równieŜ panie przewodniczący mam nadzieje, Ŝe za
miesiąc jak będziemy rozwaŜali i dyskutowali nad uchwała obywatelską, to
państwo z równym zapałem będziecie popierali inicjatywy obywatelskie.
Dziękuję bardzo.

PUNKT 4
UCHWAŁY

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Miasta Gdańska na lata 20132040 (druk 907 + autopoprawka);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały, druk 907 z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego – nie opiniowała,
Edukacji – pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
Kultury i Promocji – pozytywna, Sportu i Turystyki – pozytywna,
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Rewitalizacji – pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 907 z autopoprawką?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

24
5
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/824/13
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
na lata 2013-2040
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2) o
zmianie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska
na
2013
rok
(druk
908
+
autopoprawka);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały, druk 908 z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego – nie opiniowała,
Edukacji – nie opiniowała, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
– pozytywna, Kultury i Promocji – pozytywna, Sportu i Turystyki –
pozytywna, Rewitalizacji – pozytywna. Głos w dyskusji pani radna Jolanta
Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik mamy większe niŜ przewidywano dochody
z zamiany prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, aŜ 7 mln,
tendencja od 2010 roku jest tak, Ŝe i mniejsze jest planowanie w stosunku
do poprzedniego roku budŜetowego i wykonanie. To jest jakieś
spektakularne wydarzenie, które pozwala na zwiększone dochody,
bo moŜe źle planujemy? Podobnie dochody z uŜytkowania wieczystego
gruntów, tutaj teŜ mamy więcej o 4 mln i 300 tys złotych, mimo, Ŝe
tendencja podobnie jak w przypadku zamiany prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności od paru lat jest zniŜkowa w stosunku do
ubiegłego roku. Chciałabym zrozumieć o co chodzi pani skarbnik w tych
dodatkach mieszkaniowych. Rzecz dotyczy przesunięcia dotacji
podmiotowej z GZNK do Wydziału Polityki Społecznej. Czy ze względu na
to, ze dodatki mają charakter decyzji administracyjnej indywidualnej i nie
powinny być przekazywane jako dotacja przedmiotowa. Kiwa pani głową,
takŜe rozumiem, Ŝe o to chodzi. Jeszcze chciałam zapytać o te poŜyczkę
udzielana spółce Forum Radunia. Ja rozumiem, ze spółka teraz jest na
końcowym etapie spinania finansowania, inŜynierii finansowej?
To powoduje, ze jakby nie ma środków w tej chwili na ten etap przed
inwestycyjny. Ale w porozumieniu, jak sami państwo piszecie, z 2008 roku
załoŜono, ze PKP godzi się na równoległe prace z tymi podjętymi, jeśli
chodzi o zabudowę torów przez Forum Radunia. Czy tu nie moŜna było
spiąć tych harmonogramów tak, aby spółka była juŜ, ze tak powiem
zaopatrzona w źródła finansowania?
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, mam sprawozdanie za 3 m-ce, równieŜ za 4 m-ce. JeŜeli
chodzi proszę państwa o dochody z wieczystego uŜytkowania, wszystko
wskazuje na to, po rozmowie z dyrekcja Wydziału Skarbu, Ŝe te dochody
będą wykonane w większej kwocie, tak samo jak i dochody związane
z przekształceniem prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności.
Natomiast na temat poŜyczki i prac przekaŜę głos panu prezydentowi.
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ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dzień dobry. Panie przewodniczący, wysoka rado. Projekt Forum Radunia
ma dwa etapy. Etap przed inwestycyjni i etap inwestycyjny. Na dzisiaj
jesteśmy fazie przed inwestycyjnej. To znaczy inwestor projektuje, uzyskuje
wszystkie pozwolenia na budowę i podejmuje ostateczna decyzję czy
będzie realizował ten projekt. Niestety, w związku z tym, ze nie był w
stanie uzyskać pozwolenia na budowę, o czym mówiła pani skarbnik, na
budowę nie obiektu przykrycia torów, czyli tego co celowo mamy dzisiaj
finansować przez poŜyczkę, natomiast nie ma pozwolenia na budowę na
realizację całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Stąd jeden z warunków,
które postawiły banki, konsorcjum banków, którego liderem jest PKO S.A.,
jest na dzień dzisiejszy nie spełniony. Jest jeszcze kilka elementów. Musi
skomercjalizować ponad 20% tejŜe inwestycji zanim uruchomi projekty.
Na dzień dzisiejszy Forum Radunia finansowane jest w 100% przez Multi
Development w postaci wpłaconego kapitału oraz w postaci poŜyczek,
które udziela partner prywatny podmiotowi naszemu wspólnemu. Natomiast
my od początku nie przewidywaliśmy bezpośredniego finansowania
gotówkowego tego przedsięwzięcia, stad mówimy tylko i wyłącznie
o poŜyczce. Dlatego, ze jeŜeli odejmie decyzje ten podmiot o realizacji tego
przedsięwzięcia, poŜyczka zostanie spłacona w gotówce. Natomiast jeŜeli
w sytuacji, która moŜe zaistnieć bo takie tez musimy przewidywać
scenariusze, Ŝe nie zostanie rozpoczęta budowa Centrum Forum Radunia,
wtedy my przejmiemy nakłady i następnie będziemy mieli nasz wkład
własny do projektu „Przebudowa węzła Śródmieście”, dlatego, ze ten
element, który dzisiaj potencjalnie ma być sfinansowany z tejŜe poŜyczki to
jest element naszego projektu „Przebudowa węzła Śródmieście”, który
opracowaliśmy juŜ w 2010 roku w GIKE, natomiast część z tej koncepcji
zaadoptowaliśmy, rozwiązania z tej koncepcji do celu publicznego
realizowanego przez Forum Radunia czyli przez inwestora Multi
Development. Nie dało się tego po prostu skoordynować z tejŜe prostej
przyczyny, Ŝe Forum Radunia nie uzyskało do dzisiaj pozwolenia na
budowę na centrum handlowe, mamy jeszcze do tego protest na decyzje
środowiskową i to jeszcze moŜe chwilę potrwać, stąd taka prośba o taka
decyzję, decyzję, która oczywiście jest skierowana tylko na element
publiczny tego projektu, czyli potencjał moŜliwości wybudowania,
przebudowania na przykład w następnym okresie programowania,
gdybyśmy musieli realizować ten projekt sami węzła Śródmieście, w
przyszłości prawdopodobnie juŜ tego węzła nie mogli byśmy zrealizować
kiedy będzie zmodernizowana linia, dlatego, ze koszty wyłączeń w związku
z inwestycją, którą byśmy prowadzili w pobliŜu torów spowodowałyby
kompletną nieopłacalność. Właściwie potroiły by nawet koszt przebudowy
węzła Śródmieście. Warunki są w pełni rynkowe, to znaczy symetryczne do
warunków Multi Development, który stawia 4 punktową marŜę w
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potencjalnie swoich poŜyczkach, my dokładnie postawiliśmy taki sam
warunek WIBOR plus 4 punkty marŜy na WIBORze.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, to jest rynkowa cena poniewaŜ tez udzielając poŜyczki
musimy badać, czy ta poŜyczka nie nosi znamion pomocy publicznej i stąd
to oprocentowanie rynkowe.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 908
z autopoprawką?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
7
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/825/13
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta
Gdańska na 2013 rok
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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3) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej
w mieście Gdańsku (druk 836) –
ZDJĘTY;

4) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Brzeźno fragment pasa drogowego
ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku (druk
885);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 885, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 885?

Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr XXXVIII/826/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy
Dworskiej w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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5) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Jelitkowo
rejon
pętli
tramwajowej
w mieście Gdańsku (druk 890);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 890, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 890?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/827/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej
w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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6) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic
Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka
w mieście Gdańsku (druk 891);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 891, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 891?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/828/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego,
Falck-Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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7) o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Oliwa – VII Dwór
rejon ulicy Abrahama w mieście
Gdańsku (druk 878);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 878, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 878?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/829/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa – VII Dwór
rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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8) o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Wrzeszcz Dolny browar II przy ul. Kilińskiego w mieście
Gdańsku (druk 879);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 879, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pan radny Krzysztof Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, mam pytanie tylko jeŜeli chodzi o opinie konserwatora.
Kiedy ona została wydana?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Więc proszę państwa tamten plan z 1997 roku był oczywiście uzgodniony
przez konserwatora wojewódzkiego, natomiast nową opinie do tego
projektu przedłoŜył inwestor w drugim półroczu ubiegłego roku i wtedy był
ten wniosek wraz ze zmianą, wniosek o zmianę planu podłączył opinię
konserwatora dopuszczającą te zmiany, o których w tej chwili opowiadam
jako przyszłe ustalenia planu.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Panie dyrektorze powiedział pan podwyŜszenie do 25 metrów, a ile obecnie
jest? 19. czyli mamy dwie zmiany, 19 do 25 i powierzchnia biologicznie
czynna? 40 jest obecnie do ilu? Dziękuję bardzo.
Radna JOLANTA BANACH
Panie dyrektorze, czy mogę zapytać o stanowisko rady dzielnicy Wrzeszcz
Dolny? I czy jest panu wiadomo, czy tamte wytyczne zostały wydane pod
urzędem poprzednio urzędującego konserwatora czy juŜ nowy konserwator
opiniował ten projekt? Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Wiec opinia rady dzielnicowej Wrzeszcz Dolny jest pozytywna. natomiast ta
opinia konserwatorska była podpisana przez pełniącą obowiązki panią
Kowalską w okresie bezkrólewia.

26

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 879?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
2

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

Uchwałę Nr XXXVIII/830/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny - browar II
przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

9)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Firoga w rozwidleniu ulic
Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście
Gdańsku (druk 880);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 880, zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 880?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

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

Uchwałę Nr XXXVIII/831/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Firoga w rozwidleniu
ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej
w mieście Gdańsku (druk 881) - ZDJĘTY;
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11)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Stągiewnej i ulicy PoŜarniczej w mieście
Gdańsku (druk 882);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 882, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Panie dyrektorze, Ŝebym jasno zrozumiała pana intencje i wyjaśnienia, bo
one są jakieś takie mam wraŜenia trochę naokoło. Czyli w miejsce tego
podziemnego parkingu mają powstać mieszkania? Nie. Czy w kwartale 1,
tym obejmującym spichrze Daleka Droga 1 i 2 wprowadza się kierunkowo
tym przystąpieniem, czy ta zmianą funkcje mieszkaniowe czy nie? Nie.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Więc funkcja mieszkaniowa juŜ jest w tej chwili w planie dopuszczona,
mieszkaniowa i usługowa z pewnymi ograniczeniami, ale poniewaŜ to jest
strefa parkingowa A, wymaga jednego miejsca parkingowego na
mieszkanie, natomiast funkcja usługowa ma określona w strefie A tylko
maksymalną liczbę miejsc parkingowych, to oznacza, ze moŜliwe jest
wybudowanie usług w ogóle pozbawionych parkingów. I ten stan, który
opowiedziałem pozostanie nadal w planie. Natomiast dodatkowo w tym
planie obowiązującym, który chcemy zmienić jest wymóg parkingu
podziemnego, on jest w jakimś sensie kubaturowy, ale podziemny.
Dodatkowo tych 500 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, nie
związanych z Ŝadną konkretną inwestycją, tylko dla wszystkich
potrzebujących i to właśnie, czyli suma parkingów, tych 500 miejsc w
parkingu ogólnodostępnym i tych niezbędnych dla funkcji mieszkaniowej,
bo jak powiedziałem funkcje usługowe mogą być w ogóle pozbawione
parkingów, to okazuje się, Ŝe daje sumę zbyt wielką na moŜliwości
podziemi. Tu nie są dopuszczone parkingi w kondygnacjach wyŜszych niŜ
podziemne, bo miejsce jest atrakcyjne i chodzi o to by chodniki miały
sąsiedztwo obiektów usługowych a nie parkingów. Parter z parkingiem jest
wyjątkowo nieatrakcyjny dla przechodniów. TakŜe tutaj parkingi mogą być
tylko podziemne i one pozostaną, ale pozostaną tylko w tej ilości, która
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wynika z wymogów strefy A. czyli dla mieszkaniówki jedno miejsce
parkingowe na kaŜde mieszkanie, a dla usług jeŜeli starczy miejsca teŜ
jakieś parkingi będą, ale jakby liczba tych miejsc parkingowych będzie
wyliczona z moŜliwości a nie z potrzeb.
Radna JOLANTA BANACH
I w pierwszym tym kwartale oznaczonym jedynka rzymską na północnym
cyplu nie będzie funkcji mieszkaniowych, tak? W pobliŜu tych dwóch
spichrzów Daleka droga I i Daleka Droga II, tak? Tak.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
JeŜeli chodzi o ustalenia funkcjonalne nie przewidujemy Ŝadnych zmian.
Czyli tam gdzie nie ma mieszkaniówki to nie ma mieszkaniówki, a tu gdzie
jest funkcja mieszkaniowa miedzy ulicą Chmielną a Motławską nadal
przeznaczenie będzie mieszkaniowo-usługowe.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 882?

Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr XXXVIII/832/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Stągiewnej i ulicy PoŜarniczej w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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12)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy
Cementowej w mieście Gdańsku (druk 886);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 886, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pan radny Piotr Gierszewski.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze krótkie pytanie, mając
doświadczenie jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego
na Kokoszkach pytanie proste. Jaka jest opinia rady dzielnicy?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Opinia rady dzielnicy jest negatywna, z tym, Ŝe później juŜ ustnie
na spotkaniu, ja dlatego mówiłem o tych zapowiedziach podjęcia planu
w części południowej, rada i komisja rozwoju przestrzennego pod wpływem
tego stanowiska rady zaopiniowała pozytywnie ten projekt w nadziei,
znaczy to nie jest jakaś nadzieja iluzoryczna, ja tylko nie mówię o tym z
pewnością poniewaŜ nie wiem, czy analizy, które w tej chwili prowadzimy
doprowadza do kompromisowego rozwiązania, ale jeŜeli doprowadzą to
podejmiemy takŜe południową cześć w rejonie ulicy Nowatorów i to będzie
satysfakcjonujące dla rady z Kokoszek.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 886?

Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/833/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy
Cementowej w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

13)
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno - Hala PlaŜowa
w mieście Gdańsku (druk 887);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały, druk 887, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pan radny Krzysztof Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, Ŝeby być tutaj precyzyjnym, to trzeba dodać teŜ to co pan
przy wcześniejszym planie powiedział, ze podjął taką decyzję konserwator
zabytków, który funkcjonował w tzw. bezkrólewiu, tak to pan powiedział. Ja
panie dyrektorze jestem ciekaw, dlaczego tutaj przystępujemy do tego
planu, bo ja pamiętam, Ŝe obowiązujący plan, nad tamtym planem radni
poprzedniej kadencji, nie tej, która była przed nami, tylko jeszcze
wcześniej, pracowali przez kilka lat i po wieloletnich, Ŝe tak powiem
pracach został uchwalony plan tzw. Osady Rybackiej, bo ten teren wchodził
tez do Osady Rybackiej i został przekazany ówczesnemu właścicielowi,
aby mógł odbudowywać, czyli nie Ŝeby tam szkarada jakaś, ze tak powiem
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powstała. JeŜeli mówi pan tutaj o materiałach ikonograficznych, jest bardzo
bogaty zbiór zdjęć tego budynku i z tych zdjęć wyraźnie widać, Ŝe
wieŜyczki tego budynku nie mogły mieć 25 m, o czym pisze się tutaj w tym
uzasadnieniu. Zresztą myślę, ze nowy konserwator zabytków równieŜ to
potwierdzi, Ŝe to jest niezgodne ze stanem jaki był, gdy ta hala plaŜowa
funkcjonowała. Ja jestem teŜ tak na marginesie ciekaw, w aji sposób nowy
właściciel doszedł, ze pod odkopaniu fundamentów, ze ten budynek był
większy. Wszyscy tutaj wiemy, ze tak zwana dziura, nazwiska tutaj nie
wymienię, pierwszego właściciela, bo to jest ogólnie znane nazwisko, jest
ta dziura wykopana w połowie lat 90-tych i dzisiaj nie miał moŜliwości
odkopania. Tym bardziej, ze ja wczoraj byłem w tym terenie i nie widziałem
jakichś nowych wykopów, gdzie na podstawie tych wykopów by moŜna było
ustalić, Ŝe te fundamenty były w innym miejscu niŜ one były faktycznie. Nie
ma po prostu tam w tej chwili prowadzonych takich prac. Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Nie umiem odpowiedzieć tak bardzo precyzyjnie na wszystkie pańskie
pytania. Inwestor przedstawił projekt, który obiekt przewidywał właśnie w
tych powiększonych liniach zabudowy i przekonał konserwatora, tutaj nie
patrzę czy jest okres bezkrólewia czy jest stary konserwator czy jest nowy
konserwator, bo tu chodzi o organ, organ ma swoja ciągłość. Wiec organ
przedstawił uzgodnienie i nie mamy w ogóle śmiałości Ŝeby podwaŜać
ocenę konserwatora zabytków jaki był zasięg linii zabudowy historycznego
obiektu. To samo powiem o wysokości. Tutaj mi podpowiadają, ze te 25 m
to jest sam czubek iglicy, więc być moŜe, Ŝe konserwator tak to odczytywał.
Oczywiście jest pytanie dlaczego w 2004 roku tych fotografii nie oglądał i
wtedy się strasznie upierał za wysokościami 16 i 12 m. no ale kaŜdy ma
prawo dojść do pełni prawdy i to jest rozumiem, ze ta pełnia prawdy. Ale
przedstawię to konserwatorowi co pan radny mówi to moŜe nie uzgodni
tych 25 m.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Panie dyrektorze, troszeczkę mnie niepokoi wykreślenie zapisu odbudowa.
PrzecieŜ to jest w terenie pod ścisłą opieka konserwatorską i konserwator
Ŝadnej innej formy tego obiektu nie uzgodni. PrzecieŜ musi to wszystko
uzgodnić nie tylko zaopiniować.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Nie, tutaj akurat jest zmiana stanowiska konserwatorskiego, zresztą
powiem inaczej, nie jest do końca jasne, co autor miał na myśli pisząc
odbudowa. Bo odbudowę moŜna rozumieć jako postawienie w miejscu
starego obiektu, nowego obiektu, a jakby bardziej zaawansowanym
pojęciem jest odtworzenie, czyli odtworzenie takŜe formy. Współczesna
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doktryna konserwatorska, ale ona oczywiście w 2004 roku teŜ działała,
raczej odchodzi od takiej rekonstrukcji szczególnie obiektu, który w
świadomości społecznej nie istnieje, a ta hala została zniszczona w czasie
wojny i ona współcześnie nie funkcjonuje jako pewien obraz, jako pewna
ikona architektoniczna. Czyli chodzi o to, Ŝeby architektura była znakiem
czasu współczesnego i dlatego formy architektoniczne powinny być
współczesna a tylko bryła, lokalizacja, czyli te ogólne parametry
urbanistyczne byłby historyczne. Ja nie wiem, czy w planie zastosujemy
słowo odbudowa, ale wyraźnie zapiszemy, ze dopuszczalne są formy
współczesne a nawet wymusimy moŜe formy współczesne architektury, bo
jak powiedziałem architektura powinna być znakiem współczesności a nie
budowanym zabytkiem.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, nie zgodzę się z
panem, Ŝe w świadomości
mieszkańców, przy najmniej Brzeźna, nie funkcjonuje świadomość tego jak
ten budynek wyglądał i jak on moŜe wyglądać. Ja mam nadzieję, Ŝe organ,
jest ciągłość tego organu, mam nadzieje, ze długo nie będzie ciągnięty ten
organ, ale mam nadzieje, ze tutaj właśnie nie będzie uzgodnień takich, o
których pisze się tu w uzasadnieniu. Mam jeszcze jedno pytanie do pana.
Jaka jest opinia, czy w ogóle jest opinia Rady Osiedla Brzeźno na temat
tego konkretnego przystąpienia do planu?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Pani architekt podpowiada mi, Ŝe opinia jest pozytywna z zastrzeŜeniem,
ze co do wysokości rada osiedlowa chce dyskutować. Rozumiem,
Ŝe będzie dyskutować z konserwatorem zabytków.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze, ja w nawiązaniu do głosu przedmówczyni, Małgosi
Chmiel, ja pamiętam, Ŝe pierwszy właściciel, który otrzymał ta działkę
uzyskał dość znaczącą bonifikatę za ten teren, pod warunkiem, Ŝe
odbuduje wiernie ta hale plaŜową, która była. Miał niemalŜe
zrekonstruować. Więc dlaczego z jednaj strony miasto oddaje z duŜą
bonifikatą tak atrakcyjna działkę, a potem po zmianie dwóch, trzech
właścicieli, po upływie kilku lat pozwala budować bez Ŝadnych warunków
komercyjne jakieś przedsięwzięcie naraŜając miasto z tytułu tej pierwotnie
udzielonej bonifikaty? Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Co do bonifikaty, to nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast nie
jest prawdą teza pańska, ze w tej chwili będzie mógł realizować bez
ograniczeń. Ograniczenia będą nieco luźniejsze, ale nadal będą.
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A dlaczego proponujemy zmianę planu? No właśnie dlatego, ze przez
ostatnich kilkanaście lat ten obiekt nie powstał. I jeŜeli nie wiadomo o co
chodzi, to chodzi o pieniądze. Czyli ten obiekt nie moŜe zarobić na siebie i
dlatego jest powiększenie tego obiektu. MoŜe słuŜyć jego realizacji i to jest
celem. śeby miejsce nie stało puste a tym bardziej, Ŝeby nie straszył wykop
tylko, który od wielu lat juŜ tam stoi.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Panie dyrektorze, tak jak i pan jestem za współczesna architekturą, Ŝeby
nie chodzić w tak zwanych starych sukienkach. Natomiast jest to bardzo
specyficzne miejsce. Brzeźno jest pięknym, choć zupełnie zaniedbany
rejonem Gdańska i naleŜy ten charakter utrzymać w miarę moŜliwości. Nie
wyobraŜam sobie, Ŝebyśmy w lanie zagospodarowania w tym miejscu
dopuścili na przykład szklany, nowoczesny obiekt.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Ja zgadzam się z panią przewodniczącą, natomiast chcę powiedzieć, Ŝe na
pewno plan miejscowy nie będzie określał szczegółów architektonicznych.
Natomiast będzie formułował tezę o dopuszczalności odbudowy obiektu
w formach współczesnej architektury. Natomiast ta dbałość o wygląd
krajobrazu to rada osiedlowa zapowiedziała swój aktywny udział,
konserwator teŜ będzie o to dbał, więc myślę, ze na razie jest ta cała
dyskusja przedwczesna. Jesteśmy w etapie przystąpienia do planu i
dopiero jak coś zostanie zaprojektowane i zaproponowane, to będziemy
mogli dyskutować czy to ładne czy brzydkie, czy pasuje i czy to jest
historyczne.
Radny SZYMON MOŚ
Chciałem dopytać o bonifikatę. Czy oznacza to, ze pierwszy właściciel
otrzymał grunt z bonifikatą pod określonym warunkiem, z którego się Ne
wywiązał i po odczekaniu określonego czasu sprzedał z duŜo wyŜszym
zyskiem ze względu na obniŜoną cenę przekazania gruntu, czy teŜ musiał
zwrócić tą bonifikatę? To myślę jest dość istotne pytanie i kwestia, która nie
została w uzasadnieniu Ŝaden sposób wskazana.
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
W sprawie bonifikaty, o której tutaj państwo mówicie. Proszę państwa
nieruchomość została sprzedana w trybie przetargowym i nic mi nie
wiadomo Ŝeby te 20 lat temu, Ŝeby jakakolwiek bonifikata była w tym
momencie zastosowana. Z akt sprawy wynika, Ŝe Ŝadna bonifikata w tym
momencie nie przysługiwała. Dziękuję.
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Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze, ja w takim razie zapytam, bo w sprawie tego gruntu i tej
działki to toczyło się dość długie postępowanie sądowe o odzyskanie tego
od pierwszego inwestora, którym był pan Borejko. Z tego co ja pamiętam,
na początku lat 2-tysiecznych z naruszeniem terminu myśmy jako miasto
stracili szanse na odzyskanie tego gruntu. Tam była dyskusja o zwrocie
jakichś bonifikat, wiec tutaj chciałbym mieć absolutną pewność, Ŝe tam
pierwszy właściciel nie miał Ŝadnych zobowiązań z tytułu preferencyjnych
warunków uzyskania gruntu.
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
MoŜe jest to przejęzyczenie, ale to nie było mowa o bonifikacie, poniewaŜ
bonifikata jako taka nie występowała, mówiło się o próbie rozwiązania
uŜytkowania wieczystego z tytułu nie zagospodarowania w terminie
nieruchomości. Z bonifikata ma to niewiele wspólnego. Natomiast słusznie
pan zauwaŜył, ze ta sprawa zakończyła się w sądzie ugodą w kierunku
takim, Ŝeby kolejny inwestor, który się pojawi miał zrealizować tę
inwestycję. Efekty widzimy. Kolejny inwestor równieŜ tych warunków nie
dotrzymał.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Ja muszę tylko zaprotestować przeciwko głosowi radnej Chmiel, ze
Brzeźno jest zapuszczona dzielnicą. Jest to piękna, nadmorska dzielnica
Gdańska o urokliwej architekturze w swojej rybackiej części. Myślę, Ŝe tak
samo urokliwa jak Oliwa radnej Chmiel. Myślę, ze dobre czasy dla Brzeźna
jeszcze przyjdą miedzy innymi dzięki wspólnemu głosowaniu radnej Chmiel
i wszystkich radnych na temat inwestycji na terenie Brzeźna. Dziękuję.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Ja chciałam się odnieść. Dziękuję panu Słodkowskiemu. Myślę, Ŝe obie
dzielnice będą się świetnie rozwijać i coraz piękniejsze będą i Brzeźno
i Oliwa. Ale chciałam się odnieść do tych bonifikat. Rzeczywiście i hala
plaŜowa w Brzeźnie miała cenę obniŜoną ze względu na to, Ŝe jest wpisana
pod ochronę konserwatorską, ten teren, tak samo jak w planie Rajskiej
teren Portiko równieŜ został pierwszemu właścicielowi sprzedany po duŜo
niŜszej cenie ze względu na obwarowania konserwatorskie. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 887?
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXVIII/834/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - Hala PlaŜowa
w mieście Gdańsku
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

14) o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Wrzeszcz
Dolny,
ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście
Gdańsku (druk 877);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Przedstawiła projekt uchwały nr 877 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Opinia prezydenta do tego druku jest negatywna.
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MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka rado, stanowiska prezydenta do tego
projektu uchwały jest negatywne, z kilku powodów. Czy moŜemy jeszcze
prosić o ekran? Bo mamy pewne analizy związane z konsekwencjami tego
przystąpienia. OtóŜ proszę państwa, to jest teren, pas przyległy do
planowanej ulicy nowej Kościuszki, która, tu nie będę się rozwijał za
mocno, która jest elementem układu podstawowego, połączenie
poprzeczne między Drogą Zieloną a Obwodnicą Zachodnią wraz z ulicą
Słowackiego, starą, będzie to pełnić tę funkcję. Tutaj jest taka analiza
odległości od linii rozgraniczającej Ŝółty pas, to jest ulica planowana, nowa
Kościuszki i odległości linii rozgraniczającej tej ulicy nowej Kościuszki do
istniejących budynków, waha się między 11 cm a 2 m 85 cm, czyli jest
niesłychanie blisko i warunki w związku z tym, to jest pierwsza przyczyna,
warunki funkcjonowania mieszkaniówki w tym miejscu będą fatalne.
Oczywiście przeanalizowaliśmy wariant z ekranem akustycznym na granicy
terenu drogowego, on powoduje, Ŝe standard akustyczny będzie
doprowadzony do wymaganego poziomu, natomiast ten ekran akustyczny
będzie tuŜ przy budynku, właśnie ten fragment wizualizacji pokazuje, jak to
będzie wyglądało. Przypominam, Ŝe najbliŜszy budynek jest 11 cm od tego
ekranu akustycznego, natomiast jak będzie zrealizowany ekran akustyczny,
pomijając jego koszty, to wpadniemy w sprzeczność z przepisami
dotyczącymi warunków, jakimi powinny odpowiadać budynki, bo
mianowicie par. 13 tych warunków wymaga aby były zachowane tzw.
warunki przesłaniania i te warunki całą pewnością nie będą zachowane,
jeśli ekran akustyczny powstanie tak blisko w stosunku do istniejących
budynków. Drugim przepisem, który teŜ jest bardzo wątpliwy, to jest
kwestia nasłonecznienia, to jest par. 57 warunków technicznych, nawet
gdyby załoŜyć, Ŝe ten ekran będzie przezroczysty, to nie ma jasności, jak
prawnicy, jak inŜynierowie, to by trzeba do biura ekspertów pytać, ale jest
takie zagroŜenie, Ŝe nawet przezroczysty ekran akustyczny nie pozwoli na
dochowanie warunków nasłonecznienia, a zwracam uwagę, Ŝe to jest
południowa strona tych, ulica i ekran akustyczny jest od południowej strony,
w stosunku do tej zabudowy mieszkaniowej. Proszę państwa,
w momencie kiedy będzie, bo w tej chwili to się nic nie wydarzy, natomiast
w momencie, kiedy będzie budowana ulica nowa Kościuszki, okazać się
moŜe, Ŝe jedynym sposobem rozwiązania tego dylematu prawnego będzie
wykupienie całych nieruchomości. W związku z czym ta sprzedaŜ obecna,
być moŜe, Ŝe za bonifikatą, takie prace trwają w radzie miejskiej, będzie
wymagała wykupienia tych nieruchomości po cenie pełnej i w tej sytuacji
raczej miasto nie zdecyduje się na sprzedaŜ tych pięciu nieruchomości ich
właścicielom, poniewaŜ nawet gdyby zmiana planu otworzyła taką
moŜliwość, poniewaŜ prawnie by to było dopuszczalne, ale ze względów
ekonomicznych a takŜe racjonalności działania prezydenta by to było
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niedopuszczalne, czyli poza bardzo powaŜnymi aspektami prawnymi, Ŝe
ten plan się po prostu prawnie nie zda zrobić, to równocześnie względy
racjonalności działania organu i ekonomiki działania tego organu wykluczą
moŜliwość sprzedaŜy tych lokali na rzecz ich najemców. Proszę państwa,
chodzi o pięciu najemców, którzy będą musieli się stamtąd wyprowadzić po
prostu, ale równocześnie uczy doświadczenie, Ŝe rozwiązania strategiczne,
o charakterze rozwoju miasta, jak sieć drogowa, wymagają wieloletniego,
wcześniejszego planowania i dostosowywania otaczających terenów do
tych przyszłych, po to jest planowanie, Ŝebyśmy wiedzieli, co się wydarzy
za kilka lat. To dobrze ilustrują te inwestycje, które w tej chwili miasto
zrealizowało czy w tej chwili realizuje – Droga Zielona, Trasa Słowackiego,
Sucharskiego, to są wszystko inwestycje, które w planach były
przewidziane wielodziesiąt lat temu i cała gospodarka przestrzenią była
prowadzona,
nawet
wstyd
powiedzieć,
w
czasach
komuny,
z uwzględnieniem tych strategicznych rozwiązań drogowych. I tutaj równieŜ
nie moŜe być tak, Ŝeby partykularny interes pięciu lokatorów mógł zagrozić
albo spowodować nieprawne rozwiązania albo zagrozić, co jeszcze gorsze,
realizacji ulicy nowej Kościuszki. Dlatego opinia prezydenta jest negatywna.

Wizualizacja stanowi załącznik do opinii Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie projektu uchwały druk 877.

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicząca RMG
Ja chciałabym w takim razie zlatać, jak to się stało, Ŝe sześć z tych
domków zostało przez mieszkańców wykupionych?
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Proszę państwa, sprawa Kopalnianej i Górniczej i sprzedaŜy domków,
które trwają juŜ naprawdę od lat, jest oczywiście znana i sprzedaŜ, która
następuje w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego, wyłączała
moŜliwość sprzedaŜy czy pozytywnego rozpatrzenia tychŜe pięciu
wniosków. Faktem jest, Ŝe w obrębie ulic Kopalnianej i Górniczej równieŜ
są prywatne nieruchomości. Trudno mi w tej chwili się ustosunkować,
o których pani mówi, ale przynajmniej od 15 lat Kopalniana i Górnicza, tam,
gdzie plan obecnie obowiązujący przewiduje inną funkcję niŜ
mieszkaniową, tam nieruchomości nie były zbywane na rzecz najemców.
Dziękuję.

39

Radny MACIEJ KRUPA
Gratuluję przygotowania do dyskusji o przystąpieniu do planu, rzadko kiedy
przy dyskusjach mamy do czynienia z wizualizacją, ona bardzo pomaga
nam wyobrazić sobie sytuację, z którą moŜemy mieć do czynienia. Panie
dyrektorze, czy w trakcie prac projektowych, które ewentualnie podejmiecie
państwo po przyjęciu uchwały przez RMG, te studia i analizy o których pan
w tej chwili mówił, zostaną pogłębione i
będą miały okazję być
skonfrontowane z wnioskami i uwagami mieszkańców czy teŜ procedura
przygotowania planu nie stwarza takiej moŜliwości?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Proszę państwa, rozumiem pewną kąśliwość w wypowiedzi pana
przewodniczącego, ale to jest z punktu widzenia planistycznego wyjątkowo
prosty przypadek. I tutaj bardzo łatwo, bo jedyne, co uchwała o
przystąpieniu przewiduje, to przewiduje ten ekran akustyczny, de facto, bo
formalnie tylko chciała ustalić tam przeznaczenie mieszkaniowe. Ale Ŝeby
ustalić przeznaczenie mieszkaniowe przy drodze, trzeba ekran i ten ekran
jest bardzo łatwo zastymulować w takiej wizualizacji i to zrobiliśmy. Na ogół
plany są bardziej skomplikowane i te procedury są sporządzane w trakcie
sporządzania planu, takie wizualizacje są robione w trakcie sporządzania
planu, bo dopiero w trakcie sporządzania planu ujawniają się wszystkie
uwarunkowania i okoliczności. Jeśli chodzi o druga część pańskiego
pytania, to oczywiście, Ŝe te wizualizacje, nie wiem czy będą pogłębione,
bo nie bardzo wiem, co tu pogłębiać, wysokość zastosowaliśmy to byłoby
moŜna do dyskusji, wysokość ekranu akustycznego i tak w planie nie
będzie ustalona, poniewaŜ to będzie wynikało juŜ z etapu realizacyjnego,
ekran musi być tak wysoki, Ŝeby spełniał swoje zadanie, myśmy
wyszacowali, Ŝe to jest około 5 m i taki ekran narysowaliśmy, to nie ma
znaczenia, czy on będzie miał 5 czy 6 m, efekt będzie taki, jak tu na tej
wizualizacji pokazujemy. Natomiast plan oczywiście rutynowo, to pan
przewodniczący teŜ dobrze wie, jest poddawany partycypacji społecznej,
jest konsultowany przez radę osiedlową, mieszkańcy są stronami, czy
najemcy są stronami, mają prawo uczestniczyć w procedurze, składać
uwagi, uczestniczyć w wyłoŜeniu, mamy, jak państwo wiedzą, znacznie
więcej tych działań prospołecznych niŜ tylko te, które wynikają z ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym i tutaj na pewno one równieŜ będą
uŜyte.
Radny PIOTR GRZELAK
Szanowni państwo, podczas posiedzenia komisji głosowałem przeciwko
temu wnioskowi komisji, z dwóch powodów. Pierwszy powód, dzisiejsza
sesja to jest sesja, w trakcie której uchwalamy Bazę Projektów
Inwestycyjnych i w ramach tej Bazy Projektów Inwestycyjnych pojawia się
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Trasa nowa Słowackiego, nowa Kościuszki, więc dla mnie na jednej sesji
uchwalanie tego typu uchwał obydwu jest pewnego rodzaju absurdem.
Druga kwestia, uwaŜam, Ŝe to jest nie fair wobec mieszkańców Gdańska,
pozostałych,
przekazywanie
moŜliwości,
umoŜliwianie
wykupu
nieruchomości mieszkańcom tego terenu, bo wiadomo, Ŝe w przyszłości
najprawdopodobniej będziemy musieli dokonać ponownego wykupu tych
nieruchomości, w związku z czym będzie się to odbywało kosztem
pozostałych mieszkańców, dlatego podtrzymując moją decyzję z komisji,
składam formalny wniosek o odesłanie ponowne tego druku do komisji.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, wniosek o odesłanie jest.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja chciałabym zapytać, to chyba bardziej pytanie do dyrektora Lechowicza,
jaki jest stan prawny tych budynków, tych nieruchomości, które widzimy, bo
pojawiają się tutaj w róŜnych głosach koleŜanek i kolegów radnych róŜne
liczby. Ile jest własnością gminy, ile jest własnością innych podmiotów, bo
rozumiem, Ŝe rozmawiamy tylko o tym fragmencie ulicy Kopalnianej.
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Proszę państwa, nie jestem przygotowany dzisiaj do tego, Ŝeby udzielić
takiej odpowiedzi, bo jestem w zasadzie dzisiaj tylko przez przypadek, ale
oczywiście taką informację co do struktury własnościowej kwartału ulic
Górniczej, Kopalnianej jestem w stanie państwu przygotować w miarę
szybkim okresie. Tutaj widzę, Ŝe Biuro ma, takŜe oddaję mikrofon.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Pięć budynków jest prywatnych, pięć jest gminnych a jeden w uŜytkowaniu
wieczystym, czyli w gminnym uŜytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, projekt tej uchwały jest bardzo bulwersujący, ja musze
powiedzieć, Ŝe oczekuję podania się do dymisji pani przewodniczącej z tej
komisji, bo to jest po prostu skandal i jawne działanie na szkodę,
potencjalne działanie na szkodę interesu naszego miasta, co udowodnił
pan dyrektor, jeden, drugi, pan wiceprezydent jeszcze się nie wypowiedział,
ale pewnie reprezentują jego zdanie i chcę powiedzieć, Ŝe jeŜeli ta uchwała
przejdzie, to klub PIS złoŜy doniesienie do CBA o podejrzeniu popełnienia,
klub poprosi CBA o sprawdzenie mechanizmu podejmowania tej decyzji.
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Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Nie będę się odnosiła do próby zaskarŜenia do CBA naszych uchwał, bo
myślę, Ŝe pan Kamiński dobrze zdaje sobie sprawę na jakich zasadach
prawnych my podejmujemy uchwały i Ŝe to, co mówi, to nie ma podstaw.
Ale ja chciałabym podkreślić jeszcze raz i odnieść się do tego, co mówił
pan dyrektor Piskorski, do argumentów dyrektora Piskorskiego i jeszcze raz
podkreślam, Ŝe mieszkańcy zdają sobie sprawę, Ŝe budynki będą
substandardowe, poniewaŜ są w duŜej bliskości przyszłej ulicy. I chodzi
tylko o to, Ŝeby usankcjonować stan, który w tej chwili istnieje. szanowni
państwo, w tej chwili tam, w planie zagospodarowania obecnym mamy
usługi z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, jako funkcji integralnie
związanej i z prowadzoną działalnością. Spowodowało to, Ŝe tam
mieszkańcy mieszkają w budynkach, w których nie mogą praktycznie
remontować, one są naprawdę substandardowe i chodzi min. o to, Ŝeby
umoŜliwić remont mieszkańcom tych budynków. Oczywiście, chcieliby
w przyszłości je wykupić, ale to jest jakby drugi krok. Dziękuję.
Radna JOLANTA BANACH
W tej sprawie myślę, kluczowa jest odpowiedź pana dyrektora Piskorskiego
na pytanie, czy miasto zamierza wywłaszczyć część z tych domków, które
albo naleŜą do właścicieli prywatnych albo do gminy. PoniewaŜ jeŜeli tak,
to to oznacza, Ŝe tych pięciu najemców domków komunalnych stara się o
wykup, poniewaŜ w przypadku wywłaszczenia, jak rozumiem, otrzymuje
sporą sumę odszkodowania, a jeŜeli pozostają dalej najemcami domków
komunalnych, to przysługuje im panie dyrektorze Skuras chyba lokal
komunalny albo zstępczy, proszę odpowiedzieć, dobrze? To o to chodzi,
tak naprawdę, jak mniemam, a w związku z tym najwaŜniejsza jest
odpowiedź rozstrzygająca pana dyrektora czy w przypadku najemców
domków komunalnych miasto będzie występowało o wywłaszczenie, bo
skutki ekonomiczne wówczas są róŜne dla właścicieli i dla najemców
domów komunalnych. Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka rado, więc tu kilka wątków jest. Po
pierwsze, obecna deklaracja mieszkańców, Ŝe oni mają świadomość, iŜ oni
będą mieszkać w substandardzie niestety nie wyłącza ich roszczenia w
momencie kiedy wykupią i staną się w substandardzie, teraz deklarują a
potem wystąpią o roszczenie. JeŜeli chodzi o wywłaszczenia, to oczywiście
nie moŜna mówić o wywłaszczeniu lokatorów, którzy nie są właścicielem.
Lokatorom przyzna się mieszkanie zamienne. JeŜeli chodzi o te
nieruchomości, które są wykupione, plan przewiduje dopuszczalność
mieszkań tzw. integralnie związanych z działalnością gospodarczą,
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poniewaŜ intencja tego zapisu jest taka, Ŝe jeŜeli ktoś prowadzi biznes i z
jakichś powodów, np. jest gotowy do świadczenia usług przez 24h na dobę,
to dobrze jest, Ŝe on mieszka przy swoim warsztacie, bo jest wtedy w
stanie odpowiedzieć na zlecenie o kaŜdej porze dnia i nocy, czyli jeŜeli on
się decyduje na tego typu formę mieszkania, to sam się decyduje na
pewien substandard i nie będzie występował z roszczeniem, natomiast
jeŜeli tam jest czysta mieszkaniówka i to będzie przysługiwało mu prawo
roszczenia, ja nie sądzę, Ŝeby miasto z własnej woli wykupywało te
nieruchomości, ale istnieje zagroŜenie, Ŝe oni wystąpią z roszczeniem i
wtedy miasto będzie musiało te nieruchomości wykupić, jeśli nie będą one
spełniały prawnych wymogów. Jeśli będą właścicielami, to oni będą mogli
tak samo postąpić, jak tych sześcioro, którzy juŜ są właścicielami lub
uŜytkownikami wieczystymi. I proszę państwa, to, co się stało, tych pięć,
sześć domów, własnościowych, to się juŜ nie odstanie i tutaj będzie
musiało miasto ponieść koszty, ale zupełnie jest nieracjonalne, o tym
mówiłem na początku, Ŝebyśmy sobie pięć dalszych problemów fundowali i
pięć dalszych wydatków.
Radny MACIEJ KRUPA
Sugerowanie, ze my jakby działając w interesie tych pięciu mieszkańców
próbujemy jakby przeforsować plan im sprzyjający jest daleko posunięte.
Ja prosiłbym, Ŝeby tak tego nie interpretować. Choć oczywiście jeśli będzie
skierowany wniosek do CBA no to na pewno wszyscy będziemy
odpowiadać na pytania śledczych w tej sprawie. Chciałbym zobaczyć ten
wniosek skierowany przez pana Wiesława Kamińskiego. Proszę państwa
sytuacje mamy tutaj następującą. Rodzą się te pytania dotyczące
zagospodarowania tego obszaru, mi zaleŜy na tym i dlatego tez starałem
się zainteresować komisję przez jakiś czas tym tematem, Ŝeby dać
moŜliwość rzeczywistej dyskusji na temat rozwiązań planistycznych, które
tutaj są moŜliwe, albo moŜliwe nie są. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za
wyczerpującą odpowiedź na moje, rzeczywiście troszeczkę złośliwe, a
przede wszystkim podchwytliwe pytanie, bo dokładnie chodziło mi o to,
Ŝeby z ust pana dyrektora usłyszeć, ze tak, w przypadku prac nad planem.
Prezentacja tego typu rozwiązań, które tu są moŜliwe, albo które były by
konieczne w przypadku zmiany planu, zostałaby uczyniona i dodatkowo
zostałaby w trakcie wyłoŜenia planu dyskusji publicznej nad planem, czy
zbierania uwag do planu przedstawiono mieszkańcom. I to jest celem tego
przystąpienia, Ŝeby taką dyskusję odbyć. Ja rozumiem, ze jakby opinia
negatywna pana prezydenta moŜe się wiązać z kwestiami wykupu później,
ale przypominam, Ŝe o wykupie decydować będzie zawsze organ
wykonawczy. To nie jest obowiązek tylko moŜliwość. Rozumiem, Ŝe ta
opinia negatywna o przystąpieniu, moŜe się tez wiązać z tym, Ŝe państw
macie duŜo innych zadań, niemniej jednak tu spodziewałbym się raczej
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wsparcia ze strony kolegi Kamińskiego jako radnego z okręgu nr 4,
prosiłbym o przystąpienie do tego planu po to właśnie, Ŝeby taką dyskusje
nad moŜliwymi rozwiązaniami planistycznymi z udziałem mieszkańców
przeprowadzić. Dziękuję bardzo.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, w świetle tego co mówi pan dyrektor i w świetle tego co
państwo proponują, to wy chcecie tak naprawdę dokonać darowizny w
cudzysłowie, gdzieś średnio około 1 mln złotych kaŜdych z tych pięciu
najemców, bo taki jest potencjalny skutek tej decyzji i taki jest potencjalny
koszt, który miasto Gdańsk zapłaci gdyby ta koncepcja przeszła. Lekko
licząc. Dziękuje bardzo.
Radny MACIEJ KRUPA
Bardzo przepraszam, Ŝe po raz trzeci zabieram głos, ale mam prośbę, Ŝeby
pan mnie słuchał, jak się do pana zwracam. Panie Wiesławie, proponujemy
przystąpienie do panu, a nie jego uchwalenie. Wszystkie argumenty,
których pan uŜywa byłby zasadne, w momencie, gdybyśmy chcieli uchwalić
jakieś konkretne rozwiązanie, rozwiązanie, które jako moŜliwe przedstawił
pan dyrektor. Jesteśmy na etapie przystąpienia i nie to jest celem, o czym
pan mówi, o celu mówiłem w swojej poprzedniej wypowiedzi. Bardzo
proszę spróbujmy się słuchać nawzajem. Dziękuję.
Radny PIOTR GRZELAK
Ja tylko chciałem zapytać pana Krzysztofa Wieckiego jak głosował nad
wnioskiem komisji.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Ja akurat głosowałem za tym. Proszę państwa, mógłbym powiedzieć, Ŝe
głosowałem przeciwko, natomiast nie ma na komisji zapisane jak kto
głosował. Natomiast proszę państwa, jeŜeli się pytacie, no to chcę
powiedzieć do końca. Tutaj to co powiedział pan dyrektor, bo nawet
wczoraj na klubie rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat i w świetle tego
co pan dyrektor powiedział, ja dzisiaj będę teŜ tak głosował jak mówi
Wiesiek Kamiński. Będę akurat dzisiaj przeciwko temu planowi. Dziękuję.
Radny SZYMON MOŚ
Tak śmieszne, Ŝe aŜ straszne. Ja odpowiem tutaj koledze radnemu
Grzelakowi, myślę, ze mamy tutaj do czynienia z agentem Krzysztofem,
który wyprowadził w pole komisję sprytnie działając i w tej chwili jesteśmy w
bardzo powaŜnym połoŜeniu. Podaję równieŜ inne instytucje, które mogą
być zainteresowane planem, CBA, ABW, StraŜ Miejska, StraŜ PoŜarna,
StraŜ Łowiecka, StraŜ Rybacka. Dziękuję bardzo.
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Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Poprosiłam drugi raz o głos, bo powiem szczerze, Ŝe te wypowiedzi, które
usłyszałam trochę mnie niepokoją, a bardzo by mi zaleŜało na tym, Ŝeby
mieszkańcy Gdańska mogli być traktowani równo we wszystkich
dzielnicach miasta. I sami doskonale jak wszyscy tu siedzimy wiemy, Ŝe w
róŜnych miejscach Gdańska na przykład na dolnym mieście w okolicach
ulicy Łąkowej nie ma wykupów mieszkań, dlatego, ze jest tam
przeprowadzana inwestycja, czyli rewitalizacja. Dlatego, skoro takie
decyzje podejmujemy, ze jako miasto ponosimy róŜne nakłady i innym nie
pozwalamy na wykup, to wydaje mi się, ze powinniśmy wszystkich
mieszkańców niezaleŜnie od dzielnicy traktować tak samo. Dlatego będę
głosowała przeciwko temu przystąpieniu.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK
To ja chciałam przypomnieć, ze to nie jest jeszcze decyzja co z tym
miejscem się stanie, tylko przystąpienie do zmiany polanu. I droga Olu,
jeŜeli chciałabyś potraktować wszystkich mieszkańców tak samo, to
powinnaś zagłosować za, poniewaŜ połowa z tych mieszkańców miała
moŜliwość wykupu, druga połowa nie ma. wiec juŜ w tym miejscu
mieszkańcy nie zostali potraktowani tak samo.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Ja właściwie chciałam powiedzieć to, co moja przedmówczyni.
Przystępujemy do opracowania planu, czyli przystępujemy do rozmowy,
jakie chcemy mieć zapisy planu w tym miejscu. Dziękuję bardzo.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Wysoka rado, ja myślę, ze gdyby wysoka rada chciała wszystkich
mieszkańców traktować równo, to pewnie podjęła by procesowania
wszystkich 200 planów, które leŜą w kolejce złoŜonych jakichś tam
wniosków o zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w ramach
potrzeb jakichś tam właścicieli czy inwestorów. Więc jeŜeli rzeczywiście
mieć taką wolę naleŜałoby do tego przystąpić. Ja mam pytanie panie
dyrektorze. JeŜeli rada uchwali taką uchwałę, ile będzie kosztowało
procesowanie tego planu do przedstawienia gotowej uchwały. Dziękuję.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Króciutko. Ja rozumiem, Ŝe przystąpienie do tego planu wstrzyma nam
prace i rozumiem, Ŝe tym, którzy będą głosowali za nie zaleŜy na tym, Ŝeby
dokończyć budowę nowej Słowackiego i zamknąć tą ramę. Bo jak wszyscy
wiemy mówimy o brakującym odcinku od mniej więcej skrzyŜowania za
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wiaduktem nad torami do Trasy Sucharskiego. Bo jak wiemy jest to
brakujący odcinek Trasy Słowackiego.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja tylko do pytania Kazimierza Koralewskiego o koszty, to proszę jeszcze
raz pana dyrektora, aby jednoznacznie określił. Rozumiem, ze opinia
negatywna świadczy o tym, Ŝe pan dyrektor i Biuro nie widzi potrzeby takiej
dyskusji w tym momencie.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka rado. Trudno mi ocenić jaka część budŜetu,
z którego Ŝyje Biuro Rozwoju Gdańska byłaby przeznaczona na ten plan,
ale mogę oszacować, ze na rynku, taki plan kosztowałby ok. 20-30 tys. Tak
jak pan rady Kamiński powiedział, ta analiza wykazuje, Ŝe ten projekt jest
nierozwiązywalny. Ja to mówiłem na samym początku, Ŝe mam powaŜne
wątpliwości, czy ten plan zgodnie z intencją inicjatorów da się sporządzić
zgodnie z prawem. Mówiłem o ty, albo przekraczamy standard akustyczny,
albo przekraczamy przesłanianie, albo nasłonecznienie. Czyli trzeba się
bardzo silnie liczyć z sytuacja taką, z projektant odmówi podpisu. Czyli w
ogóle nie będzie ten plan poddawany procedurze dalszej, poniewaŜ nie
będzie uprawnionego urbanisty, który będzie chciał firmować projekt
niezgodny z prawem. To jest powaŜne niebezpieczeństwo. Ale ja uwaŜam,
Ŝe ta analiza dotychczasowa w całości udziela odpowiedzi, Ŝe tego planu
nie naleŜy podejmować, Ŝe to będą zmarnowane pieniądze, poniewaŜ
rozwiązanie, to teŜ na początku mówiłem, nawet gdyby to uchwalić, to i tak
miasto nie zgodzi się na sprzedaŜ tych lokali, nawet jeŜeli prawnie to
byłoby dopuszczalne, poniewaŜ zagroŜenie ich wykupu następnego, to
dopiero by rzuciło na prezydenta podejrzenie działania nieracjonalnego.
Sprzedaje za bonifikatą, a wykupuje po pełnej wartości, to przecieŜ tu nie
ma Ŝadnej logiki i te konsekwencje tego planu dostatecznie są
udowodnione. Nie ma potrzeby wejść w ta procedurę, Ŝeby sobie
uzmysłowić to, co na tych rysunkach jest juŜ udowodnione. W sensie
urbanistycznym, jest to prosty plan. Intencja jest prosta, wszystko wiadomo
co będzie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo był wcześniej wniosek o odesłanie
druku 877 ponownie do komisji. Kto z pań i panów radnych jest za
odesłaniem druku 877 do komisji?
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

12
17
4

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu odrzuciła wniosek.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Procedujemy dalej. Głosujemy szanowni państwo.
Kto z pań i panów radnych jest za uchwaleniem druku 877?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

12
17
4

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu nie przyjęła uchwały

Projekt uchwały, druk 877, wraz z opinią Prezydenta Miasta Gdańska
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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15) w sprawie nadania nazwy ulicy
(płk. Jana Pałubickiego) (druk 888);

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały, druk 888, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 888?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
1
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/835/13
w sprawie nadania nazwy ulicy (płk. Jana Pałubickiego)
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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15 A) w sprawie wyznaczenia terminu
do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta
Gdańska
w
sprawie
pozbawienia ulicy mjr. Henryka
Sucharskiego w Gdańsku kategorii
drogi powiatowej (druk 892);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Przedstawiła projekt uchwały nr 892 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Prezydent nie wniósł uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 892?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/836/13
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy
mjr. Henryka Sucharskiego w Gdańsku kategorii drogi powiatowej
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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15 B) w sprawie wyraŜenia opinii
w
sprawie
nadania
Trasie
Sucharskiego (odcinek od Terminala
Promowego do węzła Ku Ujściu,
odcinek od węzła Ku Ujściu do węzła
Wosia Budzysza, odcinek od węzła
Wosia Budzysza do węzła Elbląska,
odcinek od węzła Elbląska do
Obwodnicy Południowej) w Gdańsku
kategorii drogi krajowej (druk 893);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Przedstawiła projekt uchwały nr 893 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Prezydent nie wniósł uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 893?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/837/13
w sprawie wyraŜenia opinii w sprawie nadania Trasie
Sucharskiego (odcinek od Terminala Promowego do węzła
Ku Ujściu, odcinek od węzła Ku Ujściu do węzła Wosia Budzysza,
odcinek od węzła Wosia Budzysza do węzła Elbląska, odcinek
od węzła Elbląska do Obwodnicy Południowej) w Gdańsku
kategorii drogi krajowej
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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15 C) w sprawie wyznaczenia terminu
do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta
Gdańska
w
sprawie
pozbawienia
ulicy
Podmurze
w Gdańsku kategorii drogi gminnej
(druk 894);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Przedstawiła projekt uchwały nr 894 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Prezydent nie wniósł uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 894?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/838/13
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie pozbawienia ulicy
Podmurze w Gdańsku kategorii drogi gminnej
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
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15 D) w sprawie wyznaczenia terminu
do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie nadania
ulicy Lazurowej w Gdańsku kategorii
drogi gminnej (druk 895);

Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Przedstawiła projekt uchwały nr 895 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Prezydent nie wniósł uwag. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 895?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/839/13
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lazurowej
w Gdańsku kategorii drogi gminnej

z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
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16) zmieniająca uchwałę nr V/30/10
Rady Miasta Gdańska z dnia 23
grudnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych
zasad
i
trybu
przyznawania nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe (druk 911);

ANDRZEJ TROJANOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Przedstawił projekt uchwały nr 911 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Sportu i Turystyki opiniowała pozytywnie ten
projekt uchwały, Komisja Strategii i BudŜetu równieŜ opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
druku 911?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/840/13
zmieniająca uchwałę nr V/30/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagród
za wybitne osiągnięcia sportowe
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
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16 A) w sprawie ustalenia zasad taryfowych,
cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości
opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
(druk 914);

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 914 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pierwszy głos w dyskusji pani Aleksandra Dulkiewicz.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Panie dyrektorze, to jest w uzasadnieni i jak pan referował projekt to
powiedział to pan, ale chciałabym usłyszeć to jeszcze raz. Ja rozumiem, ze
takie sytuacje, które miały miejsce, ze emeryci czy renciści są proszeni o
przedstawianie wyciągów bankowych przez kontrolerów Renomy juŜ nie
będą miały miejsca?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ja bym uzupełnił jeszcze to o co pani radna pyta, oczywiście
w perspektywie, ze ta uchwała wchodzi w Ŝycie, jakim dniem te zmiany
wchodzą w Ŝycie?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
No właśnie, i do tego czasu co się będzie działo, czy rozmowa z Renomą
na tyle wyjaśni, ze do tego czasu teŜ nie będą się działy takie przypadki?
To o co pani radna pyta, ze do tego czasu, przez trzy miesiące nawet
będziemy mieli takie róŜne historie.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo przyjmiemy taką zasad, Ŝeby dokumentowanie tego
uprawnienia było w trybie zmian tej uchwały. Czyli Ŝeby nie nękać
emerytów i rencistów będziemy wymagać od nich legitymacji i dowodu ze
zdjęciem. Natomiast w przypadku wątpliwości, ewentualnie, no poniewaŜ
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tych przepisów nie ma, będziemy robić postępowania wyjaśniające w tym
czasie do kiedy ta uchwała nie zostanie jeszcze opublikowana. PoniewaŜ
nie moŜemy działać niezgodnie z przepisami, to będziemy opierać się na
legitymacjach i dowodem ze zdjęciem. Natomiast w przypadku wątpliwości
będziemy ewentualnie w trybie postępowania wyjaśniającego Ŝądać
jeszcze tych dokumentów, ale nie w autobusie to ewentualnie w trybie
postępowania wyjaśniającego.
Radny SZYMON MOŚ
Myślę, Ŝe wielu z nas w tej sprawie interweniowało bo dostawało sygnały,
ja takŜe dostałem taki sygnał i w związku z tym, ze to co poprzednio
obowiązywało najprawdopodobniej nie było zgodne z przepisami prawa w
zakresie ochrony danych. Mam takie pytanie, czytam maila, którego
dostałem od pana, który do mnie się zgłosił z ta sprawą, wiec napisał mi
tak: „otrzymałem od Renomy odpowiedź, nadal uwaŜam, ze Renoma nie
kieruje się stanem prawnym, kaŜdy emeryt w wieku powyŜej 65 lat,
zarabiając kaŜdą kwotę nie powoduje zawieszenia emerytury. Wystarczy,
ze kontrolujący sprawdzi w karcie miejskiej lub na legitymacji ZUS wiek
emeryta. Czy to oznacza, ze pobierania kary było zasadne?” Bo on został
ukarany, oczywiście przedstawił następnie odpowiedni wyciąg i naliczono
mu opłatę manipulacyjną, musiał jakąś kwotę wpłacić. W związku z tym,
czy będziemy mogli się spodziewać, oczywiście prosił bym o odpowiedź na
to pytanie w świetle moŜliwej sprzeczności z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych, z drugiej strony w jaki sposób ewentualnie
spowodować, aby Renoma zwróciła tym emerytom nawet te kilkanaście
złotych opłaty manipulacyjnej, którą pobrano w dyskusyjnym stanie
prawnym? Dziękuje.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo oczywiście te działania były zgodne z prawem. Dlatego,
ze prawem jest uchwała podjętą przez Radę Miasta Gdańska
opublikowana, wiec nie zakwestionowana przez Wojewodę. My moŜemy
się oczywiście zastanawiać czy ta uchwała słusznie została w ten sposób
napisana. Ja dzisiaj nie mam opinii prawnej, która by mogła rozstrzygnąć tą
kwestię, po prostu nie występowałem z takim zapytaniem prawnym. Ale
bez wątpienia działanie Renomy jest zgodne z prawem, dlatego, Ŝe
przypomnę zgodnie z treścią obecnego obowiązku, poza dokumentem
legitymacji i dowodu ze zdjęciem wymagany jest aktualny dokument
potwierdzający pobieranie emerytury lub rety. W związku z tym, nie Am
wątpliwości, ze działania Renomy są legalne w tym zakresie.
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Radny SZYMON MOŚ
RównieŜ nie mam takich wątpliwości od strony formalnej. Powtórzę jeszcze
raz, czy jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw tym emerytom, którzy uiścili
opłatę manipulacyjną, w związku z tym, Ŝe zmieniamy w tej chwili przepisy
w tym zakresie? Jakoś umoŜliwić, aby zwrócono im ta opłatę, która ok,
pobrana zgodnie z prawem od strony formalnej, ale Ŝeby wyjść im jakoś
naprzeciw. Bo teraz juŜ nie będzie takiej konieczności i wydaje się, ze ta
konieczność nie jest obwarowana jakimś logicznym bardzo uzasadnieniem,
moŜna się obejść bez tego, wiec moŜe uda się pomóc tym ludziom, bo dla
nich często te kilkanaście złotych nie jest mało.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jedyna moŜliwości pomocy to jest skorzystanie z pomocy finansowej w
trybie uchwały RMG o rozkładaniu na raty, odraczaniu lub umarzaniu
naleŜności miejskich. Natomiast nie moŜna uznać naleŜności za niebyłe.
NaleŜność jest zaksięgowana i moŜna ja co najwyŜej wpłacić w ratach, w
terminie odroczonym, albo umorzyć na wniosek dłuŜnika w trybie uchwały,
o której wcześniej powiedziałem jest taka moŜliwość, ale tylko w tych
przypadkach, o których mowa w tej uchwale.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze cel tej uchwały był jak najbardziej szczytny, ale tutaj
widzę, ze państwo próbujecie przemycić cała masę innych rzeczy. Te
wszystkie porządkujące uchwalę jak najbardziej za i tutaj nie ma Ŝadnych
wątpliwości, ale proszę mi uzasadnić pkt 2. dlaczego RMG ma się zrzec
swojego uprawnienia do wyznaczania granic strefowych dla biletów
okresowych? Tym samym oddajemy w ręce ZTM ustalanie cen za
przejazdy okresowe. Bo wystarczy skrócić strefę i wtedy juŜ mamy
automatyczna podwyŜkę, poza RMG. Czyli o tym będzie decydował juŜ
tylko ZTM. Proszę mi wyjaśnić tą logikę, dlaczego RMG miałaby się
pozbywać swoich uprawnień w tym zakresie i dawać je bez kontroli
zarządowi ZTM?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo oczywiście takiego obowiązku nie ma, tylko układ
powiązań komunikacyjnych jest układem dynamicznym, a więc kaŜda
zmiana w tym zakresie będzie wymagała uchwały RMG i publikacji. Więc w
interesie mieszkańców jest aby nie wydłuŜać procedury formalnej w
zakresie ustalania tras przewozowych, tylko Ŝeby to zrobić na poziomie
operacyjnym. JeŜeli dojdą do państwa słuchy, ze ZTM naduŜywa i działa
niezgodnie z interesem mieszkańców, to te kompetencje moŜna
przywrócić, tylko na dzień dzisiejszy nie ma takich spostrzeŜeń i chyba
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naleŜy zaufać ZTM, Ŝe w sposób naleŜyty przy najmniej w tym zakresie
realizuje swoje obowiązki.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze. Po pierwsze to nie jest Ŝaden kłopot techniczny dla ZTM,
bo jakoś kończy się w tej chwili trzeci rok kadencji i ja nie wiedzę dwu,
trzykrotnych uchwał podejmowanych na Ŝyczenie ZTM o zmianie granic.
To po pierwsze. A po drugie to jest czynnik czysto geograficzny a nie
decyzyjny, wiec w dalszym ciągu nie rozumiem tego uzasadnienia.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dla nas nie jest to czynnik ekonomiczny tak jak państwo zauwaŜacie, dla
nas jest to czynnik czysto operacyjny z naszego punktu widzenia. Ale jeŜeli
państwo uwaŜacie, ze jest to czynnik ekonomiczny, na którego straŜy musi
stać RMG, to nie naleŜy wprowadzać tej zmiany. Natomiast z naszego
punktu widzenia nie jest to czynnik ekonomiczny tylko ściśle operacyjny
a wiec powinien zejść z poziomu strategicznego czy teŜ nadzorczego RMG
do poziomu zarządczego.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan dyrektor powiedział, ze nie naleŜy tego wprowadzać. Czy to jest
autopoprawka wykreślenie tego?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Temat zmiany w uchwale o zasadach taryfowych oraz wysokości opłat był
tematem posiedzenia Komisji Rewitalizacji 6 maja, na którym
zobowiązaliśmy pana prezydenta do przygotowania projektu zmiany. Na
posiedzeniu był obecny przewodniczący Bogdan Oleszek i wtedy
omówiliśmy szczegóły zmian w projekcie uchwały. Projekt uchwały
dostaliśmy dzisiaj, czyli po 17 dniach. Nasza prośba z 6 maja dotyczyła
jednego z 18 zapisów tej uchwały i w tej chwili otrzymujemy druk, który jest
oczywiście szlachetny, bo zawiera wiele poprawek rozsądnych, z którymi
jednak nie mieliśmy okazji się zapoznać. Chcę powiedzieć, ze jest to
swego rodzaju gorący kartofel, dlatego, Ŝe punkt o którym mówi Grzegorz
Strzelczyk, czyli pkt 2 jest dość problematyczny. Pan dyrektor dosyć lekka
ręką wyzbywa Radę Miasta z kompetencji, na Ŝadnej z komisji o tym nie
mieliśmy okazji porozmawiać, podejrzewam, ze w toku argumentów moŜe i
byśmy się przychylili do tego argumentu. To pierwsza kwestia. Ale po
drugie, ja na szybko prześledziłem uchwały gmin w zakresie ustalania stref
taryfowych i takiego zapisu nie ma ani Warszawa, ani Kraków, ani Poznań,
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czyli największe ośrodki miejskie w Polsce. Ten pkt jest kontrowersyjny i
prawdę mówiąc jakiego bym wniosku nie złoŜył w tej chwili, to kaŜdy będzie
zły. Dlatego, Ŝe naszą podstawową intencją było załagodzenie tematu,
niezwykle gorącego politycznie, a takŜe dotkliwego społecznie, czyli kwestii
korzystania z biletów ulgowych dla emerytów. Tymczasem dostajemy 18
punktów z punktem 2, z którym się fundamentalnie nie zgadzam. Wiec
oczekuję oczekuje dzisiaj, w tej chwili, na gorąco jakiegoś rozwiązania, bo
podejrzewam, Ŝe wszyscy tutaj siedzimy to się z postulatem dotyczącym
emerytów zgadzamy, natomiast nie wyobraŜam sobie skierowania tego do
komisji, bo odłoŜy to temat na kolejny miesiąc. Tutaj nie ma na co czekać,
bo sporo złego autor tej uchwały wiele miesięcy temu zrobił, a Ŝe Renoma
korzysta z tych niekorzystnych zapisów uchwały. Wiec oczekuje od pana
dyrektora
bardzo
szybkiego,
powiedziałbym
natychmiastowego
rozwiązania, tej bardzo draŜliwej kwestii, bo kaŜda z komisji byłaby
zainteresowana przez te 17 dni podyskutować o projekcie uchwały.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, muszę się zgodzić
z państwa opinią, nie naleŜy w tak nagłym trybie przeprowadzać zmian
kompetencyjnych. Stąd chciałbym w formie autopoprawki wykreślić z
projektu uchwały pkt 2, który jest tak naprawdę punktem kompetencyjnym,
natomiast prosiłbym, Ŝeby pozostałe punkty, które są korzystne dla
pasaŜerów po prostu przegłosować.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście szybka reakcja. Powtórzę tylko, Ŝe z
projektu uchwały wykreślamy pkt 2, który budził tyle emocji. Czy są uwagi
do pozostałych punktów? Bardzo proszę pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam wrócić do problemu,
który pan podniósł i wtedy to moje pytanie było zasadne, teraz nie wiem
czy do końca, ale chyba tak. Czy my moŜemy, to wymaga opinii prawnika,
czy my moŜemy jakoś skrócić ten okres wejścia w Ŝycie przepisów? Nie
moŜemy napisać, ze uchwała wchodzi z dniem podjęcia? Nie?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Ale jest deklaracja pana dyrektora, ze będzie rozmawiał.
Radna JOLANTA BANACH
Ja wiem, ja słyszałam. Tylko pytam, czy nie ma prawnej moŜliwości, Ŝeby
skrócić ten termin wejścia w Ŝycie. I chcę powiedzieć tylko wszystkim
radnym zatroskanym o kompetencje, chcę powiedzieć, ze my się znacznie
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waŜniejszych kompetencji pozbywamy, jak na przykład w zakresie
przekazywania nieruchomości z bonifikatą, a potem zadajemy pytania panu
prezydentowi, dlaczego on rozporządza jak chce.
Radny SZYMON MOŚ
Widzę tutaj duŜo niekontrowersyjnych punktów, ale rzeczywiście wszystkie
te punkty na zasadzie „łapu, capu” szybciutko przelecieć wzrokiem i uznać
ten dobry, ten nie dobry, moŜe wyjściem byłoby pozostanie przy idei aby
zmienić to w zakresie uprawnień emerytów, a w pozostałym zakresie
jednak przeprowadzić to normalną procedurą dla jakiejś higieny pracy. To
taka moja propozycja. Wydaje mi si, Ŝe jeśli chodzi o samą zasadę słuszna.
Mimo, Ŝe cześć z tych punktów na pewno jest niekontrowersyjna i dobra
ale to jest tak szybko wyłapywane i ja nie wiem czy to jest dobry pomysł,
Ŝeby tak pracować. Ja do części tych punktów, które szybko tu czytam teŜ
nie mam Ŝadnych zastrzeŜeń, ale moŜe warto niektóre z nich
przepracować spokojnie przez komisje i uchwalić spokojnie. To jest tylko
moja sugestia. JeŜeli państwo się nie przychylą to nie powieszę się.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
To są takie typowo czyszczące panie radny. Organ emerytalny podległy
ministrowi, zastąpić organ emerytalno-rentowy, tu jest z korzyścią.
Radny PIOTR DZIK
Ja przeanalizowałem te punkty i to naprawdę jest kosmetyczne rzeczy,
które przy zmianach nazw w pewnych instytucji mogłyby być dla Renomy
tez wprowadzające w błąd i ze złymi konsekwencjami dla młodzieŜy, dla
pomocy społecznej, ich pracowników, wolontariuszy. Ja uwaŜam, ze po
wykreśleniu punktu 2 powinniśmy przyjąć ten druk. Ale na przyszłość
bardzo byśmy prosili naprawdę, Ŝeby tak się nie zdarzało, ze my nic nie
dostajemy, a przecieŜ mieliśmy dopiero komisje i moŜna było to
wprowadzić. Dziękuję.
Radny SZYMON MOŚ
Ja nie obstaje przy tym wniosku. Ja powiem tylko tyle, ze za kaŜdym razem
jak się coś tutaj dzieje to my prosimy łaskawie, a ja nie widzę efektu tych
próśb, wydaje mi się, Ŝe jest to wynikiem niekonsekwencji, ale nie mam
interesu w tym, Ŝeby przy swoim wniosku pozostać.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto
z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 914 z autopoprawką
polegającą na wykreśleniu punktu 2?
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/841/13
w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat
dodatkowych i opłat manipulacyjnych
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu

17) w sprawie uchwalenia Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych Miasta
Gdańska (druk 800 + autopoprawka);

MARCIN DAWIDOWSKI –Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały nr 800 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, K. Rozwoju
Przestrzennego i Ochr. Środowiska – pozytywna, Polityki Gospodarczej
i Morskiej – pozytywna, SamoŜ. i Ładu Publ. – pozytywna, Edukacji
– pozytywna, Spraw Społ. I Ochr. Zdrowia – pozytywna, Sportu i Turystyki
– pozytywna, Rewitalizacji – pozytywna. Pan radny Piotr Gierszewski.
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Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, panie dyrektorze. Właśnie tu jest ta
prośba bo radni dostali przed chwila informację, Ŝe Komisja Edukacji
pozytywnie opiniowała tenŜe druk, bo rzeczywiście tak było. Natomiast
członkowie Komisji Edukacji na swoim posiedzeniu nie omówili właśnie tej
przysłowiowej wrzutki jakiej byliśmy przed chwilą świadkami dotyczące
poprzedniej uchwały, pewnej autopoprawki, którą akurat Komisja Edukacji
nie miała moŜliwości omówienia. Dlatego prośba jest przede wszystkim,
Ŝeby zmienić metodologię jeśli chodzi o tego typu poprawki dać moŜliwość
wypowiedzenia się komisji merytorycznej. Mówimy tutaj o obiekcie
oświatowym, który radni nie dostali nawet komentarza Wydziału Edukacji
dotyczące obiektu 900 m2 znajdującego się przy Zespole Szkół
Specjalnych na ul. Batorego. Nie znamy kompletnie stanowiska dyrekcji
szkoły, która w tej sytuacji winna nam przy najmniej informację przekazać,
czy w zakresie wykorzystywania warsztatów szkolnych, bo o tym obiekcie
mówimy jest potrzeba do realizacji zadań dydaktycznych tejŜe szkoły i
mam nadzieję, ze ten wniosek, który został dzisiaj at hoc na dodatkowej
Komisji Edukacji, ale nie poświeconej akurat temu drukowi, Ŝeby było
jasne, całkowicie innej sprawie, ale w wolnych wnioskach zgłoszony przez
panią radną Małkowską zostanie w pełni skonsumowany przez Komisje
Edukacji i na następnym posiedzeniu. Bo uwaŜam, ze kwestie dotyczące,
ja nie mówię teraz o merytoryce, mówiące, ze wniosek nie jest zasadnym,
mówię tu o autopoprawce pana prezydenta, i zmianie zagospodarowania
obiektu oświatowego jest słuszny lub nie, ale w związku z licznymi
zapytaniami i pewnymi kontrowersjami o trybie zmiany, chcemy w Komisji
Edukacji na ten temat porozmawiać. Dlatego jest wielka prośba, Ŝeby ten
punkt, dotyczący tego obiektu był poruszony na następnej Komisji Edukacji,
który będzie kompatybilny z projektem tej uchwały, który przedstawił pan
dyrektor Dawidowski na Komisji Polityki Społecznej. Dziękuję.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Wysoka rado, chciałem zwrócić uwagę, Ŝe to jest projekt, który idzie do
załącznika 2, czyli do programowania. Czyli on właśnie jest dyskutowany.
Pan go teraz dyskutuje, za chwilę będzie dyskutowany. Sam CPS miał być
przeniesiony i to była dyskusja juŜ wcześniej wykonana. W związku z tym,
Ŝe dyrekcja szkoły sama wnioskowała o to. W związku z tym, ze CPS był
zaplanowany i był zaplanowany do przeniesienia i powinniśmy dla niego
programować na razie koncepcje i w konsekwencji wydatki, wiec stad jego
miejsce. Moglibyśmy w ogóle powiedzieć, ze wykreślmy Batorego i
napiszmy CPS. I w takim razie zostawiamy w ogóle otwartą przestrzeń, w
której on będzie ulokowany. Jeśli sobie państwo takiej autopoprawki
Ŝyczycie to moŜemy ją zgłosić. Natomiast wydaje się, Ŝe jeśli jest pewien
ciąg zdarzeń, a na razie jesteśmy w etapie koncepcji, to musimy na razie
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podjąć decyzje, bo lokalizacja jest atrakcyjna, to czy atrakcyjne jest w ogóle
budŜetowanie, czy my mamy na to pieniądze.
Radna JOLANTA BANACH
Panie prezydencie nie potrzebnie zupełnie tyle słów, tyle opinii i tyle apeli.
Bo chodzi o wyjaśnienie stanowiska komisji, która pozytywnie zaopiniowała
autopoprawkę, tylko głośno chce, Ŝeby wybrzmiało to, iŜ na następnym
posiedzeniu, w związku z protestami rady rodziców i rady pedagogicznej,
wraca do problemu, pytając dyrektora DRMG o koszt całego
przedsięwzięcia, o jego rentowność, pytając radę pedagogiczną i radę
rodziców o wizję i rozwój szkoły i moŜliwą korektę, wiec jakby pana ten apel
był tu zupełnie bezprzedmiotowy. Myśmy zaaprobowali tę autopoprawkę,
ale poniewaŜ pan przewodniczący komisji nie wyraził naszego jednolitego
stanowiska, ja mówię, Ŝeby było jasne, wracamy do tematu z nadzieja
korekty tej decyzji. Bardzo dziękuję.
ANDRZEJ BOJANOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani radna ja nie zgłaszałem Ŝadnego apelu, dlaczego jest pozycja taka a
nie inna, ja do nikogo o nic nie apeluję. To jest po prostu zgłoszony projekt
do opracowania koncepcyjnego, a praca koncepcyjna polega miedzy
innymi na tym, Ŝe wyceniamy koszty i wyceniamy efektywność i
rozmawiamy. Dziękuję.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Dokładnie tu koleŜanka przed chwilą wyjaśniła. Panie prezydencie ja
mówiłem, ze nie bombardujemy samego pomysłu. Natomiast pan
powiedział przed chwila coś co radni nawet nie wiedzieli, ze nawet rzekomo
wniosek dyrekcji szkoły o to jest. No jeŜeli i na Komisji Edukacji o tym się
kompletnie nie mówi, kiedy uniemoŜliwia się merytorycznej komisji na
temat byśmy państwu nie zawracali tutaj głowy. Natomiast mówimy o bazie
projektów, które maja być priorytetami inwestycyjnymi. JeŜeli taki zapis jest
wrzucony na dwa dni przed sesją i radni nie mają szans nawet zapytania
się, merytorycznego wytłumaczenia skąd ten pomysł, moŜliwe, ze słuszny,
no to proszę wybaczyć mówimy tu o dalszym ciągu zdarzeń, bo
konsekwencja tego będzie remont za 2-3 mln, nie wiemy ile i zmiana
całkowicie przeznaczenia obiektu oświatowego na inna działalność, teŜ
potrzebną w tamtym rejonie. Ale proszę nie uniemoŜliwiać nam
podejmowania decyzji
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję za pełne wyjaśnienie, bo widać do nieporozumienia jakiegoś
doszło. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za
podjęciem druku 800 z autopoprawką?
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Uchwałę Nr XXXVIII/842/13
w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
Miasta Gdańska

z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
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18) w sprawie wyraŜenia woli zmiany
Umowy Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie
realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki
Gdańskiej – budowa i modernizacja
systemu
odprowadzania
wód
opadowych w Gdańsku”, zawartej
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska
a Gminą Miejską Pruszcz Gdański
(druk 884);

MARCIN DAWIDOWSKI –Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały nr 884 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
zaopiniowała pozytywnie, Komisja Strategii i BudŜetu takŜe pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
druku 884?
Za
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr XXXVIII/843/13
w sprawie wyraŜenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta
Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja
systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz
Gdański
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
64

19) w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznania pomocy dla
3-osobowej
rodziny
repatrianckiej
z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt
stały do Gdańska (druk 910);

TERESA KLEGER-RUDOMINO – Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich
Przedstawiła projekt uchwały nr 910 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
zaopiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 910?
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Uchwałę Nr XXXVIII/844/13
w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy
dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej
na pobyt stały do Gdańska
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
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20)
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2012 r.
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
(druk 896);

DOROTA SADOWSKA - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Przedstawiła projekt uchwały nr 896 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan Grzegorz
Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja nie bardzo rozumiem, jeŜeli jest tylko i wyłącznie strata wynikająca ze
zmiany sposobu księgowania z jednej strony, a z drugi strony pani mówi,
Ŝe zwrot dotacji nastąpi w kolejnym roku budŜetowym. Jak to się ma
wzajemnie do siebie? Czyli strata łącznie to jest około 600 tys. złotych, ile
wynika to ze zmian w sposobie księgowania, a jaka kwota wynika z
przesunięcia w czasie zwrotu dotacji?
DOROTA SADOWSKA - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Uszczegółowię w takim razie swoja wypowiedź. Z dotacji na inwestycje w
wysokości 6 milionów 800 tysięcy, w koszty poszło prawie 550 tys., a wiec
w rachunku zysku i strat jest to prezentowane, a reszta, czyli prawie 6 mln
300 tys., w postaci środków trwałych wartości niematerialnych, prawnych
oraz środków trwałych w budowie jest pokazywana w bilansie. Ta dotacja
jest równieŜ pokazywana w bilansie po stronie rozliczeń miedzy
okresowych przychodów. Więc pojawiają się koszty, a nie ma przychodów
w rachunku zysków. Pozostała ta kwota około 100 tys. związana jest
głownie z projektem Art Line, gdzie instytucja wykłada pieniądze, a więc
ponosi koszty, natomiast zwrot tych pieniędzy nastąpi w tym roku, a wiec
przychód będzie w tym roku.
Radna JOLANTA BANACH
Ja panie przewodniczący, pani główna księgowa, proszę odmieniać, proszę
się nie bać tej odmiany, i pani dyrektor, mam takie pytanie generalne.
W uchwale budŜetowej na 2012 rok w dziale 921 i wielu rozdziałach
mięliśmy panie przewodniczący dosyć duŜe zmniejszenie wydatków w
stosunku do 2011 roku. W teatrach zaplanowane wydatki miały wynieść
77%, tylko chyba w bibliotekach było 9,5% wzrostu, muzea teŜ planowały
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mniejsze wydatki niŜ w roku 2011. Przy czym jak się z obaczy strukturę
tych wydatków na te instytucje kultury, to planowaliśmy zmniejszone
wydatki na dotacje, na zadanie bieŜące dla placówek kultury. Tu mam
przed sobą uchwałę budŜetową. To oznacza, ze z czegoś te niedobory w
trakcie roku budŜetowego 2012 były pokrywane, bądź dokonywano
gwałtownych oszczędności. Jaki tu wariant wchodził w grę? Jak państwo
pokrywaliście te niedobory? Te mniejsze wydatki niŜ w roku 2011, jak
wynika z uchwały budŜetowej, a myśmy na ten cel i w tym zakresie nie
dokonywali zwiększeń w 2012 roku, czyli nie zmienialiśmy budŜetu w tym
zakresie. Bardzo proszę o generalna odpowiedź.
DOROTA SADOWSKA - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
No na pewno mieliśmy pieniądze na projekt Art Line, posiadaliśmy środki
na koncie. Więc wiedząc, ze realizujemy ten projekt przez kilka lat
świadomie musieliśmy mieć na kontach zaoszczędzone środki, jeśli chodzi
o Łaźnie.
ANNA CZEKANOWICZ - DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przepraszam bardzo, w Ŝadnej instytucji nie zostały przekazane dotacje w
wysokości mniejszej niŜ w roku poprzednim. Jedyną taką instytucją, która
dostała mniejsza dotację była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
której dotacja w roku poprzednim została zwiększona z tytułu oddawania
do uŜytku nowego obiektu czyli Mediateki w Manhattanie. Wówczas środki
przekazane przez miasto w dotacji podmiotowej były większe i w
następnym roku zostały zmniejszone. JeŜeli pani radna popatrzy na
zestawienie bilansów w instytucji, które pokazują rok 2011 do roku 2012,
Ŝadna instytucja nie dostała niŜszej dotacji.
Radna JOLANTA BANACH
Panie przewodniczący oczywiście to jest do wyjaśnienia miedzy nami, ale
ja mam przed sobą uchwałę budŜetową i proszę zobaczyć, rozdział 92.108
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele, wydatki bieŜące, dotacje na zadania
bieŜące 94,5%, teatry dramatyczne i lalkowe, dotacje na zadania bieŜące
77% roku 2011. Czy państwo w ciągu roku zwiększaliście dotacje? To
samo dotyczyło muzeów, ja mam tu kwoty.
ANNA CZEKANOWICZ - DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przepraszam bardzo, ja w tej chwili nie mam całej uchwały budŜetowej.
Natomiast zdąŜają się oczywiście sytuacje wiec nawet nie jestem w stanie
powiedzieć, czy zwiększaliśmy w niektórych momentach dotacje dla
poszczególnych instytucji kultury. Natomiast mówię en bloc w tej chwili o
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tym, ze według mojej najlepszej wiedzy z całą pewnością dotacje instytucji
kultury podmiotowe, w zestawieniu na rok 2012 w zestawieniu z rokiem
2011 nie zostały zmniejszone, bo tez wzrosły jakby całościowo wydatki na
kulturę w porównaniu z rokiem 2011.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja myślę, ze tu jest nieporozumienie. Ja myślę, ze nie było wzrostu dotacji
miasta na instytucje kultury, co wcale nie zmienia pewnie faktu, ze po przez
chociaŜby dofinansowanie jakichś projektów, które realizowały instytucje
kultury, de facto były zwiększenia, ale myślę, Ŝe dotacji miejskich na
instytucje kultury nie było większych.
ANNA CZEKANOWICZ - DRĄśEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta ds.
Kultury
Z całą pewnością dotacji instytucji kultury pomiędzy rokiem 2011 a 2012 z
budŜetu miasta Gdańska zostały zwiększone o tzw. wskaźnik inflacji.
Natomiast nie zostały zwiększone Ŝadne dotacje, które nie wiązały się z
konkretnymi zadaniami. W przypadku Łaźni mięliśmy do czynienia z
sytuacją, w której częściowo kończona była inwestycja Łaźnia 2, co wiązało
się ze wzrostem liczby zatrudnionych osób i koniecznością zwiększenia
dotacji juŜ na poziomie roku 2012. Końcowe skutki tego przedsięwzięcia,
czyli oddania Łaźni 2 mamy dopiero w roku 2013. Wówczas teŜ widzimy
ostateczne konsekwencje związane ze wzrostem zatrudnienia.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 896?
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Uchwałę Nr XXXVIII/845/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Gdańskiej
Galerii Miejskiej (druk 897);

KATARZYNA BOCHEŃSKA – Gdańska Galeria Miejska
Przedstawiła projekt uchwały nr 897 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan Grzegorz
Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Chciałem dopytać, co się złoŜyło na ta stratę, która stanowi blisko 30%
sumy bilansowej? To jest dość pokaźna kwota.
KATARZYNA BOCHEŃSKA – Gdańska Galeria Miejska
Strata wynika z tego, Ŝe Galeria pozyskała we wcześniejszych latach
środki, których nie wydatkowała i wydatkowała je w związku z tym na
działalność merytoryczna w roku 2012. Czyli poniosła koszty, natomiast w
rachunku zysków i strat nie ma przychodów. Czyli jakby na wprost
wychodzi tutaj strata. Poza tym Galeria realizuje dwa projekty unijne,
ponieśliśmy koszty w roku 2012, natomiast odzyskamy pieniądze dopiero w
roku 2013.
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Radny SZYMON MOŚ
MoŜna zawsze zrezygnować z wysyłania kartek świątecznych. Wtedy
troszkę pieniąŜków się zaoszczędzi. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 897?
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Uchwałę Nr XXXVIII/846/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Gdańskiej Galerii Miejskiej
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu
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22) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
za 2012
r.
Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska (druk 898);

MARIA PAWLAK – Muzeum Historyczna Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 898 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 898?
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Uchwałę Nr XXXVIII/847/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
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23) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Instytutu Kultury
Miejskiej (druk 899);

TADEUSZ SZAROWSKI – Instytut Kultury Miejskiej
Przedstawił projekt uchwały nr 899 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 899?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
1

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

Uchwałę Nr XXXVIII/848/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Instytutu Kultury Miejskiej
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu
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24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Europejskiego
Centrum Solidarności (druk 900);

JANINA MIKOS – Europejskie Centrum Solidarności
Przedstawił projekt uchwały nr 900 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Pan przewodniczący Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam pytanie. Co się złoŜyło na ten zysk w wysokości 159 tys. złotych?
JANINA MIKOS – Europejskie Centrum Solidarności
Zysk jest róŜnicą wynikającą z wydatków i kosztów. Czyli wydatki, które
zostały poniesione w 2012 roku, ale które nie mogły być zaliczone do
kosztów w tym roku. Chodzi tu o zakupy na przykład materiałów biurowych
będących na stanie i nie wydatkowanych do końca grudnia 2012 roku.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja doceniam pani informacje. Radni na mieście mają róŜną opinię, ale
myślę, ze większość radnych wie jak wygląda w firmie rachunek zysków i
strat. Czy ja dobrze rozumiem. Nie wydatkowane środki na materiały
biurowe stanowią zysk z ECS?
JANINA MIKOS – Europejskie Centrum Solidarności
Są wydatkowane, nie stanowią natomiast kosztu w 2012 roku.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 900?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/849/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Europejskiego Centrum Solidarności

z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu

25) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Polskiego Chóru
Kameralnego
Schola
Cantorum
Gedanensis (druk 901);

JOANNA PIETRUSZEWSKA – Polski Chór Kameralny
Przedstawił projekt uchwały nr 901 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 901?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/850/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012
r. Polskiego Chóru Kameralnego
Schola Cantorum Gedanensis
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu

26) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego
za
2012
r.
Cappelli
Gedanensis (druk 902);

KLAUDIA SZREIBER – Capella Gedanensis
Przedstawił projekt uchwały nr 902 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 902?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/851/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Cappelli Gedanensis
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

27) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Miejskiego Teatru
Miniatura (druk 903);

MIROSŁAWA WALCZAK – Miejski Teatr Miniatura
Przedstawił projekt uchwały nr 903 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 903?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/852/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Miejskiego Teatru Miniatura
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

28) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Klubu śak
(druk 904);

ANNA WICKA – Klub śak
Przedstawił projekt uchwały nr 904 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 904?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXVIII/853/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Klubu śak
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

29) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Gdańskiego
Archipelagu Kultury (druk 905);

MIROSŁAWA CIESIELSKA – Gdański Archipelag Kultury
Przedstawił projekt uchwały nr 905 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Pan przewodniczący Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Bardzo miło słyszeć, ze chociaŜ jedna instytucja kultury taki znaczący zysk
przyniosła. Ale czy moŜna by było rozszerzyć ta informację, co się złoŜyło
na ten pozytywny wynik finansowy?
MIROSŁAWA CIESIELSKA – Gdański Archipelag Kultury
W roku 2012 zakupiliśmy środków trwałych na kwotę około 300 tyś., które
nie są kosztem, w związku z tym nie pomniejszyły zysku. Oprócz tego
pozyskaliśmy ponadplanowe wpływy własne. Nie spodziewaliśmy się, to był
rok Euro, pozyskaliśmy ponad 500 tys. od sponsorów i równieŜ
pozyskaliśmy środki z tytułu dzierŜawy infrastruktury, zarządzając placem
mięliśmy tam moŜliwości wynajmu płotków, ciągników, róŜnych innych
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środków trwałych i z tego tytułu było tez ponad 300 tys. złotych. TakŜe to
były takie wcześniej niekoniecznie zaplanowane zyski.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ale rozumiem, ze te środki trwałe w następnym roku wejdą nam po stronie
amortyzacji w postaci kosztu?
MIROSŁAWA CIESIELSKA – Gdański Archipelag Kultury
Tak.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 905?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
1

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

Uchwałę Nr XXXVIII/854/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Gdańskiego Archipelagu Kultury
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu

79

30) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego (druk 906);

HELENA SEROKA – Gdański Teatr Szekspirowski
Przedstawił projekt uchwały nr 906 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Kultury i Promocji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 906?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
1

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

Uchwałę Nr XXXVIII/855/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
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31) zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia
zadań,
na
które
przeznaczone
będą
środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
(druk 889);

MARIA MICHALUK – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Przedstawił projekt uchwały nr 889 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia
pozytywna, Strategii i BudŜetu równieŜ pozytywna. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 889?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/856/13
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
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32) w sprawie nadania imienia Ireny
Sendlerowej Bursie Gdańskiej z siedzibą
przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52
w Gdańsku (druk 883);

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 883 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 883?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr XXXVIII/857/13
w sprawie nadania imienia Ireny Sendlerowej Bursie
Gdańskiej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52
w Gdańsku

z dnia 23 maja 2013 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
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33) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Gdańsk do konkursu otwartego nr
02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego w ramach Działania 9.2
"Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 912)

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 912 zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna, Komisja Polityki
Gospodarczej i Morskiej nie opiniowała. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku 912?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
1

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

Uchwałę Nr XXXVIII/858/13
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do konkursu
otwartego nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach
Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 23 maja 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI PREZYDENTA
MIASTA
Stanowią załącznik 40 i 41 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
WNIOSKI IOŚWIADCZENIA OSOBISTE

Radny SZYMON MOŚ
Tylko oświadczenie, w druku 888 się pomyliłem i zagłosowałem przeciw, a
oczywiście jestem za uhonorowaniem ulicy nazwiskiem pana pułkownika
wybitnego. Tyle tylko. Dziękuję.

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję Państwu Bardzo. Zapraszam na paradę z okazji Święta Miasta
i 3 czerwca w togach na spotkanie z dziećmi.
Obrady zakończono o godzinie 1350
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej
podinspektor BRMG
Wioletta Krewniak
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