PROTOKÓŁ NR XIX/2016
Z XIX sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 3 marca 2016 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 31 radnych,
nieobecni:
1. Piotr Czauderna
2. Maria Anna Kołakowska Wirska
3. Piotr Walentynowicz
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Witam Państwa na XIX sesji Rady Miasta Gdańska. Chce powiedzieć, ze
to jest pierwsza sesja z trzech sesji, które będziemy mieli w tym miesiącu.
Serdecznie witam wszystkich przybyłych, prezydenta, zastępców gości,
media no i przede wszystkim radnych.
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających ławników (druk 585);
Wpłynął
wniosek
Komisji
Zagospodarowania
Przestrzennego
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie

nadania ulicy Lema oraz ulicy Hausbrandta w Gdańsku kategorii drogi
gminnej (druk 587);
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017
granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych na terenie miasta Gdańska (druk 586);
Wpłynęły autopoprawki:
- druk 582, pkt 4 ppkt 4;
- druk 577, pkt 4 ppkt 5;
- druk 583, pkt 4 ppkt 1;
- druk 584, pkt 4 ppkt 2;
Proszę państwa przystępujemy do głosowania o włączenie w/w projektów
uchwał.
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników
(druk 585)?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten projekt będzie w podpunkcie 10.
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema oraz ulicy
Hausbrandta w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk 587)?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten projekt będzie w podpunkcie 11.

Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
na terenie miasta Gdańska (druk 586)?
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
Ten projekt będzie w podpunkcie 9.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;
2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- 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 (druk 583);
2)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2016 rok (druk 584);
3)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki
kulturalnej Miasta (druk 581);
4)
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku
(druk 582 + AUTOPOPRAWKA);

5)
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą
Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz Gdański w
celu
realizacji
projektu
pn.
"Pomorskie
Szlaki
Kajakowe"
(druk 577+ AUTOPOPRAWKA);
6)
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku
(druk 579);
7)
w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska (druk 580);
8)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania
z cmentarzy komunalnych w Gdańsku (druk 578);
9) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
na terenie miasta Gdańska (druk 586);
10) w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników
(druk 585);
11) w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta
Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema oraz ulicy Hausbrandta
w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk 587);
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komunikaty Prezydium Rady Miasta Gdańska stanowią załącznik nr 2
do protokołu
Czy Komisie RMG mają komunikaty? Nie widzę. Prezydent Miasta
Gdańska? Nie ma.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Nie było.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 583 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 583 z autopoprawką zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Powiem tylko, ze Komisja Polityki Gospodarczej
i Morskiej nie opiniowała tego projektu, pozostałe Komisje RMG oprócz
Komisji Rewizyjnej, opiniowały pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma.
Druk 583 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu?
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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7
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwała Nr XIX/547/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2016 rok (druk 584 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 584 z autopoprawką zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Powiem tylko, ze Komisja Polityki Gospodarczej
i Morskiej nie opiniowała tego projektu, pozostałe Komisje RMG oprócz
Komisji Rewizyjnej, opiniowały pozytywnie. Głos w dyskusji pan
przewodniczący Grzegorz Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam takie pytanie dotyczące przesunięcia kwoty i zwiększenie planu
wydatków w kwocie 150 tys. złotych w Biurze Prezydenta ds. Kultury,
chodzi o sponsoring koncertu Nigel’a Kennedy’ego, to czy to jest zasadna
i sensowna decyzja, żebyśmy sponsorowali komercyjne wydarzenie
artystyczne?
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę pastwa, każdy z nas wie, kto to jest skrzypek Nigel Kennedy,
Capella Gedanensis po przesłuchaniu utworów tego zespołu Nigel
Kennedy zdecydował się wraz z Capellą zagrać w Gdańsku koncert
promocyjny, promujący tez oczywiście jego trasę koncertową, ale będzie
to promocja niewątpliwie miasta Gdańska. Ten koncert organizuje Capella
Gedanensis, wynajmuje tylko pomieszczenia w instytucji kultury

oczywiście niepublicznej w Maneżu. Przedstawiłam państwu koszty jakie
są związane z tym koncertem. Honoraria artystów, koszty podróży jest to
kwota 176 tys złotych i wynajem sali, nagłośnienie, związane z tym
wydatki pośrednie to kwota 44 tys złotych. Koszty nie zostaną w pełni
pokryte z przychodów z biletów, ponieważ ceny biletów nie sa zbyt
wygórowane, taki tez był warunek artysty, natomiast sala nie jest salą
przestrzenną i nie pomieści tylu chętnych i w związku z tym bilety nie
pokryją wszystkich z tym związanych kosztów. Ale pan Prezydent i pani
Dyrektor Biura Kultury uważają, że jest to bardzo duża promocja Gdańska
na arenie międzynarodowej.
Radny ADAM NIERODA
Kwota 4,5 mln złotych przeznaczona na Bramę Nizinną to nawet nie jest
dobra wiadomość, to jest po prostu wspaniała wiadomość. Już ten 1 milion
przeznaczony w zeszłym roku pozwolił na wykonanie wielu prac, które
zahamowały proces niszczenia bramy. Te 4,5 mln złotych naprawdę
pozwala na przywrócenie świetności jedynej zabytkowej bramy, przez
która cały czas jeszcze odbywa się ruch kołowy. Dlatego bardzo dziękuję
panu prezydentowi, pani skarbnik, pani dyrektor Ewie Sienkiewicz za
życzliwość dla Bramy Nizinnej, jest to jeden z priorytetów dla Komisji
Zrównoważonego Rozwoju w tej kadencji. Dziękuję.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
To może już nie jest pytanie do pani skarbnik, bo ja doskonale wiem
i zresztą nomen omen bardzo lubię Nigela, ale może pani dyrektor by mi
w takim razie wytłumaczyła na czym polega ta promocja za granicą Capelli
Genanensis i miasta Gdańska?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Panie przewodniczący, wysoka rado. Jak już powiedziała pani skarbnik
prestiż nazwiska Nigel’a Kennedy’ego jest jak myślę wiadomy wszystkim
państwu. Zagranie z tego rodzaju artystą jest dla Capelli Gedanensis
długofalową inwestycją. W momencie, kiedy Capella będzie mogła przez
lata mówić, ze była z zespołem, który zagrał z Nigel’em Kennedy’m ma
ogromne znaczenie i dla miasta i dla samego zespołu i dla budowania jego
prestiżu. Dodatkowo chciałabym, zwrócić uwagę, ze Nigel Kennedy
będzie realizował ten koncert w ramach trasy koncertowej, która promuje
jego nową płytę. Ta trasa koncertowa jeśli chodzi o Polskę to obejmuje
tylko Gdańsk. myślę, ze inwestycja w kwocie 150 tys złotych po to, żeby z
jednej strony stworzyć naszemu reprezentacyjnemu zespołowi
muzycznemu możliwość budowania swojej marki, co z całą pewnością
przełoży się w przyszłości na znacznie szersze możliwości koncertowe

tego zespołu poza samym miastem, a z drugiej strony wymienienie
Gdańska w trakcie trasy koncertowej, którą będzie Nigel Kennedy odbywał
jest w moim przekonaniu warta tej inwestycji.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Teraz te wypowiedz rozumiem, to jest inwestycja w pozycje i przyszłość
Capelli Gedanensis i jestem jak najbardziej za i rozumiem,
że w materiałach promujących trasę będzie wymieniona Capella
Gedanensis i miasto Gdańsk.
Radny MAREK BUMBLIS
Ja chciałem zauważyć, ze istnieje pewne podobieństwo w przypadku
promocji
wydarzeń
kulturalnych
do
promocji
wydarzeń
międzynarodowych,
wielkiego
mistrzostwa
sportowego,
gdzie
poszczególne miasta naszego kraju ponoszą nakłady na przyciąganie
tych imprez. I podobnie jest z kulturą. W interesie naszego miasta jest,
żeby imprezy najwyższej klasy odbywały siew Gdańsku, również
w dziedzinie kultury. Dziękuję.
Radna DOROTA DUDEK
Szanowni państwo chciałabym się zapytać w tym samym temacie w jakiej
formule i w jakich materiałach trasa koncertowa była promowana
w Gdańsku? Czy to odbywało się w mediach, czy to były plakaty, bilbordy?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Plakaty wiszą w całym mieście, również w Urzędzie Miasta wiszą plakaty
z informacją o tym koncercie od mniej więcej dwóch tygodni.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Proszę państwa, nie wiem jak państwo często chodzą na koncerty Capelli
Gedanensis, ale warto powiedzieć, ze jest ona tytułem darmym. Nie wiem,
10 – 15 razy w roku gra w czasie mszy świetnych w Katedrze, w Bazylice
Mariackiej. Ostatnio w niedzielę byłem 2,5 godz. na mszy świętej z okazji
25-lecia sakry biskupiej biskupa Głodzia, duże przeżycie, nie powiem.
I to robi za darmo. Po prostu tej Capelli, artystom, dyrektorowi prestiżowo
zależy, żeby z Kennedy’m grać, i to kosztuje 50 tys. I koniec, kropka.
Na żołnierzy wyklętych wydaliśmy 40 tys. Złotych. Możecie sobie
porównać. To wszystko kosztuje i koniec. Nic nie ma za darmo jak mówią
Amerykanie. Wiec to kosztuje, zależało im na tym. Capella odwala taka
dużą prace na rzecz upowszechnienia kultury, tudzież uświetnienia
wielkich uroczystości religijnych, że naprawdę od czasu do czasu można
im ekstra zapłacić.

Radna DOROTA DUDEK
Ja bym prosiła o uściślenie tego uzasadnienia do druku, jeżeli mamy
ekstra zapłacić Capelli Gedanensis w takim razie nie argumentujmy,
ze jest to promocja. Dziękuję.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę pastwa, nie płacimy Capelli ekstra pieniędzy. Capella jest
instytucja kultury miasta Gdańska, utrzymywanie instytucji kultury jest
naszym obligatoryjnym obowiązkiem. Capella Gedanensis po przez
realizację tego koncertu tak jak powiedzieliśmy będzie miała bilety z
koncertu. Przedstawiłam pogaństwu koszty. Zabraknie do zbilansowania
koncertu 50 tys złotych. I pan prezydent mówił, czy to jest dużo na
promocje zespołu, który tyle dla miasta realizuje koncertów?
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja chciałam trochę zmienić temat od kultury wysokiej do bardziej
przyziemnych rzeczy, trochę w tonie, w którym wypowiadał się już
przewodniczy Nieroda. Chciałam się szczególnie ucieszyć z dwóch zmian,
które za chwile mam nadzieje przegłosujemy. Otóż te zmiany dotyczą
zatroszczenia się o Biskupią Górkę, miejsca, którego nie trzeba nikomu
reklamować, a które przez sytuacje naturalna i osuwiska niszczeje.
Cieszę, się, że w WPF przegłosowaliśmy już pieniądze na zabezpieczanie
osuwisk, wiem od przedstawicieli pana Prezydenta, ze będziemy się też
starać o dodatkowe środki finansowe z różnych źródeł. Pragnę też zwrócić
uwagę, że zaczynamy też prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne
mające doprowadzić do tego, żeby Biskupia Górka była obszarem objętym
rewitalizacją. Myślę, ze w tym miejscu należy nam wszystkim jeszcze raz
przypomnieć, ze do jutra, do 4 marca trwają konsultacje dotyczące
obszarów rewitalizowanych zdegradowanych i każdy z nas może wziąć
udział w ankiecie i wypowiedzieć także swoje zdanie na temat tych
obszarów, do czego i radnych i państwa wszystkich tutaj zachęcam.
Dziękuje bardzo.
Radny MAREK BUMBLIS
Ja tylko tak dla porządku chciałem przypomnieć, że Capella Gedanensis
w swojej tradycji zawsze była pod opieką Rady Miasta Gdańska. Pan
Przewodniczący Oleszek kontynuuje te tradycję i chociażby z tego
względu miejmy jak dla ukochanego dziecka trochę więcej serca. Dziękuję
bardzo.

Radny JERZY MILEWSKI
Ja jakby chciałbym odwrotnie do tego podejść i powiedzieć tak. Ja jak
większość z nas bardzo lubię Nigela Kennedy, niezmiernie cenię Capellę
Gedanensis, natomiast zaintrygowało mnie to porównanie pana
prezydenta, że na święto żołnierzy wyklętych miasto wydało 40 tys czy
400 tys? Bo nie dokładnie zrozumiałem. Bo jeśli 400 to proporcja jest ok,
ale jeśli nie, to znaczy, że pan prezydent był dość skąpy jeśli chodzi o
żołnierzy wyklętych i apeluję, żeby w przyszłości podniósł swoją
szczodrość. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Druk 584
z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu?
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwała Nr XIX/548/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2016 rok
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej
polityki kulturalnej Miasta (druk 581);
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały druk 581 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głos w dyskusji pan radny Jerzy Milewski.
Radny JERZY MILEWSKI
Chciałbym zapytać, jaką kwotę miasto zamierza przeznaczyć na
organizacje festiwalu organowego organizowanego przez prof.
Grabowskiego w Bazylice Mariackiej?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Muszę panu powiedzieć, ze nie jestem w stanie panu w tej chwili
odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ koncerty organizowane przez pana
prof. Grabowskiego są wspierane w konkursie grantowym, czyli w
dotacjach przeznaczonych na organizację zadań przez organizacje
pozarządowe. Pan prof. Grabowski nie reprezentuje żadnej z instytucji
kultury ani miejskich ani woj. Pomorskiego.
Radny JERZY MILEWSKI
Granty grantami, ale rozumiem, że w budżecie państwo przewidzieliście
jakieś pieniądze na ten festiwal. Bo tak jak państwo bronili Capelli
Gedanensis, to tez należy jednoznacznie powiedzieć, ze organizowane
przez prof. Grabowskiego festiwale i koncerty organowe są wyjątkową
promocją miasta i chciałbym wiedzieć ile miasto przeznacza właśnie na tę
jego działalność. Dziękuję.
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Oczywiście mogę przedstawić szczegółowa informacje, zresztą
szczegółowa informacja na temat przyznanych dotacji w ramach konkursu
grantowego jest już umieszczona na stronie Gdańska. Ja nie mam
w pamięci tych wszystkich ponad 100 dotacji, natomiast wiem, ze do tej
pory co roku wszystkie koncerty organizowane przez pana
prof. Grabowskiego w Bazylice Mariackiej były wspierane przez miasto.

Radny JERZY MILEWSKI
To poproszę o pisemną informację w tej kwestii.
Radny MIROSŁA ZDANOWICZ
Pani dyrektor, ja korzystając z okazji, ze jest pani akurat przy głosie,
chciałbym zapytać, czy by pani mogła udzielić informacji na temat sytuacji
w Operze Bałtyckiej, która wczoraj widziałem na spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim. Tutaj nie zauważyłem, ze coś się przewija na temat
Opery Bałtyckiej jakieś pieniądze, gdzie artyści po prostu strajkują, no bo
przedstawione wynagrodzenia w ogóle są tragiczne, aż wstyd, że to w
ogóle mogło się ukazać. Znaczy ukazać się może, tysiąc parę złotych za
takie wydarzenia, które proponują. Dziękuję.
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
My wspieramy konkretne realizacje projektów, nie możemy wspierać
budżetu Opery Bałtyckiej, który związany jest z wysokością wynagrodzeń.
Natomiast wczoraj na Komisji Kultury mięliśmy przyjemność gościć
wicedyrektor Opery Bałtyckiej, chciałam powiedzieć o tym, że z informacji,
która żeśmy dostali, tak naprawdę strajkuje dwójka artystów oraz jeden
przedstawiciel zespołu technicznego. Należy pamiętać, że Opera
Bałtycka jest instytucją artystyczną. W instytucji artystycznej składniki
wynagrodzeń wyglądają nieco inaczej niż w innych instytucjach kultury.
Bowiem to, o czym mówią strajkujący, kwota 2 tys złotych, którą podają
jako kwotę swoich zarobków, to jest kwota tak zwanego wynagrodzenia
zasadniczego. W Operze Bałtyckiej obowiązuje wszystkich artystów
norma 0. Oznacza to, że za każde wyjście na scenę, każdy występ, każdy
artysta dostaje dodatkowe pieniądze. To jest oczywiście uzależnione od
tego jaki rodzaj roli, ile czasu jest na scenie, jak to zostało uzgodnione w
jego konkretnej indywidualnej umowie. Natomiast z tego co
dowiedzieliśmy się wczoraj od wicedyrektor Opery Bałtyckiej, z cała
pewnością te wynagrodzenia Opery Bałtyckiej w całości są wyższe niż
2000 złotych. Natomiast jest do rozstrzygnięcia w tej chwili pomiędzy
Marszalkiem a odchodzącą i nową dyrekcją Opery Bałtyckiej. Dlatego, ze
trzeba pamiętać, ze Opera Bałtycka znajduje się w tym momencie w
szczególnej sytuacji. Bowiem dyrektor Marek Weiss kończy swoja misję
w Operze z końcem sierpnia, a w konkursie, który odbył się u Marszałka
Województwa Pomorskiego został wybrany nowy dyrektor, pan Warcisław
Kunc, który ma objąć swoja misję z początkiem września. Natomiast do
tej pory nie zostały jeszcze uzgodnione warunki podjęcia przez niego
zatrudnienia.

Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja chciałam zapytać o Muzeum Narodowe, bo jednak z tej dotacji kwota
tam jest największa, jak rozumiem pewnie najwięcej środków pochłoną
prace związane z tworzeniem Muzeum sztuki Współczesnej? Czy
mogłaby pani dyrektor coś więcej powiedzieć? Bo pamiętam
przekazywaliśmy grunt przy ulicy Toruńskiej, ale chyba tam się koncepcje
zmieniły, czy mogłaby Pani tak tylko w dwóch zdaniach?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Jeśli chodzi o tworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej, to rzeczywiści
miasto w poprzedniej kadencji przekazało Muzeum narodowemu grunt
przy ulicy Toruńskiej. W tej chwili zapadły decyzje, ze najlepiej by było,
gdyby Muzeum sztuki Współczesnej powstało na terenach
postoczniowych. Zresztą nowa perspektywa rozdania Unii Europejskiej,
pozwala w programie infrastruktura i środowisko w 8 osi priorytetowej
zdobyć środki europejskie na to, żeby rewitalizować tereny
postindustrialne. Gdyby podtrzymana była decyzja, ze to muzeum ma
powstać na ulicy Kocurki, nie byłoby możliwości pozyskania żadnych
środków europejskich na tą inwestycję. W związku z tym planowane jest
sprzedanie gruntu przy ulicy Kocurki, bądź zamienienie tego gruntu, tutaj
trwają prowadzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego i
właścicieli terenów postoczniowych negocjacje, po to, by przejąć hale
stoczniowe i tam właśnie zorganizować ten oddział muzeum.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Pozostając jeszcze przy tym temacie, o który pytała pani przewodnicząca
chciałbym się dowiedzieć, czy w związku z tym, że Muzeum Sztuki
Współczesnej przenosiłoby się z Pałacu Opatów, czy państwo wspólnie z
Muzeum Narodowym planują jakieś zagospodarowanie tej przestrzeni, bo
zostanie wolny pałac Opatów, czy Muzeum Narodowe ma tu własne
pomysły?
ANNA CZEKANOWICZ – DRĄZEWSKA – Dyr. Biura Prezydenta
ds. Kultury
Według mojej wiedzy nie ma mowy o tym, żeby muzeum opuściło Pałac
Opatów. Pałac Opatów, który nazywa siew tej chwili Muzeum sztuki
Nowoczesnej rzeczywiście prezentuje część zbiorów Muzeum
Narodowego w zakresie sztuki współczesnej, jest jakby miejscem, które
zdecydowanie lepiej będzie służyło prezentacji innych zbiorów
muzealnych, które znajdują się w zasobach i magazynach Muzeum
narodowego. W rozmowie z dyrektorem wyszła sprawa, ze Muzeum jest
posiadaczem niezwykłej wartości dywanów, tkanin od średniowiecza do

XIX wieku, które nie mogą być wyeksponowane bo nie ma do tego
miejsca. Wiec oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby Pałac Opatów
utracił funkcję muzealną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę mówców. Druk 581. Kto z pań
i panów jest za przyjęciem projektu?
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwała Nr XIX/549/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku
(druk 582 + AUTOPOPRAWKA);

LESZEK WALCZAK – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały, druk 582 wraz z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę druk 582 z autopoprawką. Komisja
Samorządu i Ładu Publicznego pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Nie
ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwała Nr XIX/550/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

5.

w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska
z Gminą Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz
Gdański w celu realizacji projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe"
(druk 577+ AUTOPOPRAWKA);

MARCIN DAWIDOWSKI – Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały, druk 577 wraz z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę druk 577 z autopoprawką. Komisja Turystyki
i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Nie ma głosów w dyskusji.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Rada Miasta Gdańska
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Uchwała Nr XIX/551/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska
z Gminą Cedry Wielkie, Gmina Suchy Dąb i Gminą Miejską
Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu
pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe"
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

6.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku
(druk 579);

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały, druk 579, zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę druk 579. Komisja Polityki Gospodarczej
i Morskiej oraz Komisja Samorządu i Ładu Publicznego pozytywnie
zaopiniowały ten projekt. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwała Nr XIX/552/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2016 roku
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

7. w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska (druk 580);

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały, druk 580, zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę druk 580. Komisja Polityki Gospodarczej
i Morskiej, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego oraz komisja
Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Nie ma
głosów w dyskusji. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwała Nr XIX/553/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
miasta Gdańska
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku (druk 578);

MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Przedstawił projekt uchwały, druk 578, zgodnie z uzasadnieniem.

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie
zaopiniowała ten projekt. Głos w dyskusji Aleksandra Dulkiewicz.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja chciałam dopytać, bo nie do końca zrozumiałam panie dyrektorze. Czy
to będzie jedna aleja zasłużonych na jednym cmentarzu? Czy na każdym
cmentarzy komunalnym będą tworzone takie aleje?
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Na dzień dzisiejszy uchwała dotyczy jednej alei zasłużonych na
cmentarzu centralnym, tj. cmentarz Srebrzysko, w przypadku
wyczerpania miejsc w tej alei, przewiduje się tworzenie kolejnych takich
kwater, tutaj pozostaje już tylko miejsce na cmentarzu łostowickim.
Radna EMILIA LODZIŃSKA
Ja bym chciała dopytać o dokładne miejsce gdzie ta aleja? Czy to w tym
głównym ciągu miałaby się znaleźć aleja zasłużonych? Czy w jakimś
innym miejscu? A jeżeli na tej głównej alei to co z wjazdem samochodów?
Jak by się miało to dalej odbywać, bo jak wiemy na gdańskich
cmentarzach obowiązuje ruch samochodów oczywiście w wyjątkowych
sytuacjach. Dziękuję.
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Przewidywana jest lokalizacja przy głównej alei cmentarz Srebrzysko.
Jeżeli chodzi o sposób wjazdu na cmentarz, to nie przewidujemy na dzisiaj
istotnych zmian. Ten wjazd jest możliwy na dzień dzisiejszy dla osób
powyżej 60-tego roku życia i tutaj nie widzimy na dzień dzisiejszy potrzeby
zmian.
Radna EMILIA LODZIŃSKA
To może warto przy tej okazji budowy alei pomyśleć, żeby jakoś
odseparować ruch samochodów od ruchu pieszych? Pomyśleć o tym.
Dziękuję.
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Oczywiście weźmiemy ten wniosek pod uwagę i przy okazji tworzenia
takiej alei, jeżeli państwo radni zaakceptują wniosek, postaramy się
w jakiś sposób poprawić tą sytuację. Jeśli będzie taka techniczna
możliwość to taką separacje wprowadzić.

Radny JERZY MILEWSKI
Gdyby był pan tak uprzejmy i bardziej precyzyjnie opisał miejsce gdzie ta
aleja miałaby powstać. Czy chodzi o ten środkowy pas miedzy dwoma
jedniami , gdyby pan bardziej precyzyjnie zechciał to powiedzieć. To jest
jedna prośba. A przy okazji chciałbym też poinformować, ze wystąpię z
wnioskiem, o to, żeby główne gdańskie cmentarze uzyskały chociaż
wstępną koncepcje architektoniczną. Nasze cmentarze naprawdę są
dalekie od ideału i warto by przy minimalizacji kosztów, rozsądnym
gospodarowaniu spowodować to, żeby miejsca, w których szacunek
wobec zmarłych wyrażamy na różne sposoby, również był wyrażony przez
podniesienie estetyki tych miejsc. I dobrze byłoby, gdyby koncepcja tej
alei również wpisała się w taką koncepcję poprawy estetyki cmentarzy.
Radny WOJCIECH STYBOR
Ja mam takie pytanie, od kiedy miałby ten projekt ruszyć? Czy będą
stworzone kryteria, czy pracujecie nad tymi kryteriami dotyczącymi, kto
będzie tym zasłużonym? I czy to się będzie wiązało z jakimiś
ekshumacjami osób, które leżą na innych cmentarzach, albo
symbolicznym grobem?
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Odpowiadając po kolei. Lokalizacja alei znajduje się na wprost głównej
bramy Cmentarza Srebrzysko, po prawej stronie. W tej części cmentarza
już wcześniej dokonywano pochówków osób zasłużonych, natomiast nie
było procedury, która by tą sytuacje regulowała. Jeżeli chodzi o kwestię
uporządkowania
cmentarzy
i
poprawy
ładu
estetycznego,
architektonicznego tych cmentarzy, widzimy oczywiście taką potrzebę.
Chcielibyśmy wykonać remont przy najmniej tego głównego traktu
cmentarza, natomiast na dzień dzisiejszy nie dysponujemy takimi
środkami, w związku z faktem, ze inwestycje przejęte zostały przez
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdańska. Jako Zarząd Dróg i Zieleni nie
jesteśmy w stanie wskazać w jakim terminie takie inwestycje byłby realne.
Natomiast rzeczywiście dostrzegamy też potrzebę poprawy tej estetyki,
staramy się podnosić standard na tyle na le to możliwe w
dotychczasowych inwestycjach. Chociażby zrealizowanej ostatnio
rozbudowy cmentarza. Pojawił siew końcu porządny obiekt z toaletami,
wiec ten proces trwa, natomiast rzeczywiście widzimy potrzebę
zdynamizowania tych działań. Odpowiadając na pytanie o kryteria.
Uchwał precyzuje, co to znaczy, ze osoba jest zasłużona. Chodzi o
kwestie związane z zasłużeniami za podnoszenia rangi miasta Gdańska
w kraju i za granicą, w takich dziedzinach jak rozwój nauki, kultury, sztuki,
historii, służby zdrowia, oświaty, gospodarki, bohaterowie walk o wolność
Gdańska, Państwa Polskiego, oraz osoby podejmujące za życia działań

pożyteczne publicznie. Trudno jest tutaj wprowadzić jakieś kryteria
precyzyjne, bo nie jest to możliwe. Nie jest to realne w okresie tych kilku
dni, w których decyzja musi być podjęta. Wiec będzie to decyzja
Prezydenta Miasta Gdańska w oparciu o udokumentowane, przedłożone
we wniosku zasługi takiej osoby.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Ja chciałem podziękować panu Prezydentowi i panu Dyrektorowi za ta
inicjatywę, myślę, z to w jakiś sposób będzie porządkować, ale
jednocześnie mam pytanie. Czy równolegle jest może realizowany projekt
AK-owskiej kwatery? Wielokrotnie spotykam się z żołnierzami Armii
Krajowej i członkowie, weterani walki o wolną Polskę sygnalizują, ze mają
taką potrzebę, żeby w ostaniem miejscu być razem i żeby ten projekt AKowska kwatera mógł być realizowany w Gdańsku. Czy pan dyrektor wie
o takich pomysłach tego środowiska? Czy one są może w jakiś sposób
już realizowane?
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Nadzień dzisiejszy w Gdańsku na cmentarzach posiadamy dwie kwatery
żołnierzy AK. Jedna jest na cmentarzu garnizonowym, a druga kwatera
Światowej Organizacji Armii Krajowej na cmentarzu łostowickim. Więc
takie kwatery istnieją, są ci żołnierze chowani w jednym miejscu.
Na cmentarzy łostowickim jest to kwatera jednolitych grobów, pomników.
Więc wygląda to wydaje się odpowiednio i ma należytą rangę. Obecnie
zwróciło się do nas Stowarzyszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej z propozycją przekazania tej kwatery nowo powoływanemu
organizmowi, Stowarzyszeniu, które ma powstać, z uwagi na to,
że ci obecni AK-owcy przekroczyli w większości 90 rok życia i coraz
trudniej jest im sprawować pieczę nad tymi grobami. Tak wiec tego typu
kwatery istnieją i w dalszym ciągu będą funkcjonować. Tutaj nastąpi
prawdopodobnie
przekazanie
opieki
nad
grobami
nowemu
stowarzyszeniu. Natomiast Prezydent Miasta przejmie w perspektywie
opiekę nad pomnikiem, który znajduje się na terenie kwatery
na cmentarzu Srebrzysko.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Chciałbym bardzo podziękować za ta inicjatywę i za to, że w ten sposób
państwo przygotowujecie żołnierzy AK do tej ostatniej już drogi. Dziękuję.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Pan wymienił te grupy ludzi, którym przysługuje to, a nie usłyszałem na
przykład ludzi wybitnie zasłużonych w dziedzinie sportu. Prosiłbym
o umieszczenie, bo też jednak rozsławiają.

MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Projekt uchwały mówi osobach zasłużonych dla podnoszenia rangi miasta
Gdańska w kraju i za granic, a w szczególności zasłużonych dla tych
dziedzin, które wymieniłem, czyli to jest katalog otwarty. Być może byłoby
tu wskazane dodać te osoby zasłużone dla sportu, natomiast ta treść tutaj
przedłożona absolutnie nie wyklucza możliwości uhonorowania takich
osób.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Ale wie pan, jest pan na początku drogi, to na wszelki wypadek proszę to
jednak umieścić. Bo na przykład przez wiele kadencji była połączona
Komisja Kultury i Sportu, no i kultura jest a sportu nie ma. Dlatego proszę
o to, żeby pan rozszerzył to właśnie o wybitnych ludzi sportu.
MICHAŁ SZYMAŃSKI – po. Zastępcy Dyrektora ZDiZ
Panie radny przyjmiemy ten wniosek jako autopoprawkę.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. To jest druk 578
z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwała Nr XIX/554/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

9. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych na terenie miasta Gdańska (druk 586);

MARIOLA PALUCH – Z-ca Dyrektora Wydz. Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały, druk 586, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała ten projekt pozytywnie.
Głosów w dyskusji nie ma. Druk 586. Kto z pań i panów radnych jest
za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwała Nr XIX/555/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 granic
obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Gdańska
z dnia 3 marca 2016 roku
Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10.
w sprawie przeprowadzenia
ławników (druk 585);

wyborów

uzupełniających

Radna ANNA WIRSKA – Przew. Kom. Samorządu i Lądu Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały, druk 585, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 585. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwała Nr XIX/556/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
ławników
z dnia 3 marca 2016 roku

Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

11.
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema oraz
ulicy Hausbrandta w Gdańsku kategorii drogi gminnej (druk 587);

ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Przew. Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego
Przedstawiła projekt uchwały, druk 587, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 587. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem uchwały?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwała Nr XIX/557/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema
oraz ulicy Hausbrandta w Gdańsku kategorii drogi gminnej
z dnia 3 marca 2016 roku

Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Załączniki nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.
PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Nie ma. Ja przypominam o skarbonce w imieniu Przewodniczących
Klubów, ale i organizatora tego przedsięwzięcia pana dzika. Zapraszam,
żeby tam wrzucać pieniążki do 18 marca. A my spotykamy się 12 marca
na uroczystej sesji w Dworze Artusa

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo do widzenia.
Obrady zakończono o godzinie 1025

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

inspektor BRMG
Wioletta Krewniak

