PROTOKÓŁ NR XXX/2016
Z XXX sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 27 października 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 Czaudena
2. Jerzy Milewski
3. Wojciech Stybor
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przywitał wszystkich obecnych na XXX sesji Rady Miasta Gdańska.
Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
- Komisje Rady Miasta Gdańska
- Prezydent Miasta Gdańska
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3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska (druk 878);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok
(druk 879);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Gminy Miasta Gdańska za 2016 r. (druk 843);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4) w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk 870);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(druk 869);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

6) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego
Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek
Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gdańsku oraz nadania jej statutu" (druk 868);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

7) w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 874);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska
Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej
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8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare
Miasto - Brabank w mieście Gdańsku (druk 834);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 835);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku (druk 840);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

11) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku
(druk 836);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

12) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku
(druk 837);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych w mieście
Gdańsku (druk 838);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście
Gdańsku (druk 841);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
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15) w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera Grassa) (druk 875);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 844);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 845);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 846);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektora Wydziału Skarbu

19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 847);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 848);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 849);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 850);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
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23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 851);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 852);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 853);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

26) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 854);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

27) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 855);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

28) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 856);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 857);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 858);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
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31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 859);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 860);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 861);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 862);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 863);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 864);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 865);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz– Dyrektora Wydziału Skarbu

38) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 866);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
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39) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 867);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

40) w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki
Współczesnej ŁAŹNIA (druk 839);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych – Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

41) w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata
2015 - 2018 z perspektywą do roku 2020 (druk 842);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

42) w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną" (druk 873);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek – Dyrektora Wydziału Środowiska

43) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016
roku (druk 871);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

44) w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Programu Bezpieczeństwa
Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023 (druk 872);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

45) w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych
do roku 2030 (druk 877);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Olech – Z-ca Dyrektora Wydziału rozwoju Społecznego

46) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
pozarządowymi na rok 2017” (druk 876);

Gdańska z organizacjami

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
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47) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku przy
ul. Wielkopolskiej (druk 880);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

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
Przedstawił komunikaty stanowiące załącznik nr 2 do protokołu.
MAGDALENA THEUS – Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku
Poinformowała o akcji pn. „Każdy może pomóc” organizowanej po raz
piąty przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Przygotowanych jest 500 listów dzieci. Zachęciła do wzięcia udziału
w akcji poprzez wylosowania jednego z listów i przygotowania paczki
pod choinkę, po czym odczytała jeden z listów. Podziękowała za
ubiegłoroczny udział w akcji.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie, by uczcić minutą ciszy
śmierć pana Andrzeja Wajdy. Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta
Gdańska wezwał do uzupełnienia składu osobowego Komisji Turystyki
i Promocji. Obecnie do Komisji należy 4 członków, zgodnie
z Regulaminem powinno być co najmniej 5. Czas na uzupełnienie składu
Komisji to 60 dni.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Przedstawiła informacje o złożonych Prezydentowi Miasta Gdańska
oświadczeniach majątkowych za 2015 rok przez osoby ustawowo
zobowiązane. Na dzień 30 kwietnia br. powinno złożyć oświadczenia 549
osób. Dwie osoby nie złożyły oświadczenia, nie zostały wobec tych osób
wyciągnięte konsekwencje, ponieważ te osoby przestały pełnić
odpowiednie funkcje. Dwie osoby złożyły oświadczenia majątkowe po
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ustawowym terminie, aczkolwiek złożyły je w terminie nie ponosząc
z tego tytułu konsekwencji. Złożone oświadczenia zawierały drobne
błędy, które zostały usunięte.
PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ – Przewodnicząca Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej
Poinformowała o obchodach w dniu 17 października 30-lecia Trybunału
Konstytucyjnego oraz 19. rocznicy obowiązywania Konstytucji RP. Z tej
okazji do Gdańska przybyli Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, przedstawiciel Komisji Weneckiej, przedstawiciele sądów
konstytucyjnych z państw sąsiadujących. Powiedziała, że padło wiele
ważnych słów zarówno dla gdańszczan jak i Polaków oraz powodem do
dumy jest to, że jesteśmy przykładem dla innych narodów. Natomiast
przedstawiciele formacji rządzącej ostrym językiem atakują gdańszczan.
W nawiązaniu odniosła się do wypowiedzi poseł Pawłowicz. W imieniu
Radnych Platformy Obywatelskiej powiedziała, że się nie poddadzą
naciskom, będą z podniesioną głową mówić o historii miasta oraz o tym,
jak było naprawdę.
PUNKT 4
UCHWAŁY
1) zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska (druk 878);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 878 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Strategii i Budżetu – pozytywna,
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Zagospodarowania Przestrzennego – odstąpiła od opiniowania,
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K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna,
K. Edukacji – pozytywna,
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
K. Kultury – pozytywna,
K. Sportu – pozytywna,
K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna,
K. Turystyki i Promocji – pozytywna.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 878.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
9
0

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

Uchwałę Nr XXX/802/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2016 rok (druk 879 +
autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 879 wraz z autopoprawką zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
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K. Strategii i Budżetu – pozytywna,
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Zagospodarowania Przestrzennego – odstąpiła od opiniowania,
K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna,
K. Edukacji – pozytywna,
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
K. Kultury – pozytywna,
K. Sportu – pozytywna,
K. Zrównoważonego Rozwoju – odstąpiła od opiniowania,
K. Turystyki i Promocji – pozytywna.
Radny PIOTR BORAWSKI
Zwrócił uwagę na Budżet Obywatelski zawarty w uchwale budżetowej.
Dodaje się 310 tys. zł do czterech z projektów, które zostały wybrane
przez mieszkańców i realizowane są w bieżącym roku. W opinii
publicznej oraz wśród aktywistów miejskich pada postulat, że Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska zawyża kosztorysy zadań zgłaszanych
przez mieszkańców. Natomiast w projekcie uchwały dotyczącym budżetu
widać, że dodano już około 500 tys. zł, co daje łączną sumę 11, 5 mln zł.
Po przetargach publicznych okazuje się, że należy zwiększyć a nie
obniżyć środki przeznaczone na Budżet Obywatelski.
Rana ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Powiedziała, że szczegółowe rozmowy na ten temat były prowadzone
podczas Komisji strategii i Budżetu. Zwróciła uwagę na środki finansowe
przeznaczone na powstanie biblioteki w Dzielnicy Ujeścisko, co jest
również zapowiedzią powstania domu sąsiedzkiego.
Radny MARIUSZ ANDZREJCZAK
Poprosił o informacje na temat modernizowanych wiat.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Odpowiedziała, że dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych prześle
informacje na temat modernizowanych wiat.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 879 wraz z autopoprawką.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

21
9
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/803/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gdańska
na 2016 rok
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta
Gdańska za 2016 r. (druk 843);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 843 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Strategii i Budżetu – pozytywna,
K. Rewizyjna – pozytywna.
Radny PIOTR BORAWSKI
Powiedział, że w ubiegłym roku, gdy był wybierany biegły rewident to
radny Jerzy Milewski, którego obecnie nie ma sesji, kładł nacisk na
wybranie firmy z Gdańska, z Polski. W tym roku biegłym rewidentem,
jeżeli uchwał zostanie przyjęta, będzie firma z Gdańska.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 843.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/804/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska
za 2016 r.
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4) w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk 870);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 870 z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Strategii i Budżetu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 870.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/805/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie opłaty prolongacyjnej
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu
składania deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (druk 869);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 869 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Strategii i Budżetu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 869.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/806/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu
składania deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
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z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

6) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej
„Gdańskiego
Centrum
Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi
Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku
oraz nadania jej statutu" (druk 868);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 868 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Strategii i Budżetu – pozytywna,
K. Edukacji – pozytywna.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 868.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

19
0
9

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

Uchwałę Nr XXX/807/16
Rady Miasta Gdańska
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych”
poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek
Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-
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Administracyjnego Szkół w Gdańsku
oraz nadania jej statutu"
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

7) w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej
w Gdańsku (druk 874);

LESZEK WALCZAK – Komendant Straży Miejskiej
Przedstawił projekt uchwały druk 874 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 874.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/808/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto Brabank w mieście Gdańsku (druk 834);
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 834 zgodnie z uzasadnieniem.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 12 uwag, których
propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik
nr 2 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor
BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta
Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały
przekazanym im drogą elektroniczną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Powiedział, że jest to przykład konsultacji społecznych, gdy zgłaszane są
przez organizacje społeczne uwagi do plany, po czym otrzymują
informacje, że już jest wydane pozwolenie na budowę i uwagi są
niezasadne, natomiast jedynym plusem tego planu jest obniżenie
wysokości dominanty z 60 do 40 m.
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Wyjaśniła, że inwestycja realizowana jest od ponad roku, w momencie
składania uwag inwestycja była zaawansowana.
Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto Brabank w mieście Gdańsku. Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania rozstrzygając jednocześnie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

19
5
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/809/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - Brabank
w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Kiełpinek
w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku
(druk 835);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 835 zgodnie z uzasadnieniem.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 29 uwag, których
propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik
nr 2 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor
BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta
Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały
przekazanym im drogą elektroniczną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek
w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku. Więcej głosów w dyskusji
nie było. Przystąpiono do głosowania rozstrzygając jednocześnie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwała Nr XXX/810/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie
przystanku PKM w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon
Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku
(druk 840);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 840 zgodnie z uzasadnieniem.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęło 48 uwag, których
propozycję rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska zawiera załącznik
nr 2 do projektu uchwały, omówiony szczegółowo przez panią Dyrektor
BRG z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Radni Miasta
Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały
przekazanym im drogą elektroniczną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Poinformował, że składał uwagi do planu aczkolwiek przekonały go
wyjaśnienia. Poruszył kwestie fragmentarycznej renaturyzacji pasa
nadmorskiego. Nie będzie nagłych wycinek. Wyraził nadzieje, że inwestor
19

oraz konserwator będą czuwać, aby liczba miejsc parkingowych w hali
garażowej ograniczona była do niezbędnego minimum.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Poprosiła o wskazanie na rysunku planu terenów prywatnych, miejsce
nieczynnej fontanny oraz miejsce organizowania wydarzeń społecznych.
W związku z pogłoskami, że zabiera się miejsce publiczne poprosiła o jej
wskazanie.
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Wskazała odpowiednie miejsca. Poinformowała, że potańcówki
organizowane są na terenie prywatnym, a obowiązujący plan miejscowy
oraz projekt planu miejscowego nie regulują tej kwestii. Sposób
wykorzystania tej przestrzeni prywatnej zależy od właściciela terenu.
Radny MAREK BUMBLIS
Zwrócił uwagę, że Miasto zajmowało się, zajmuje się i będzie się
zajmowała porządkowaniem planów obejmujących pas nadmorski.
Przedmiotowy plan jest tylko fragmentem tych planów i jest bardzo
potrzebny, jak również modernizacja obiektu, o którym jest mowa.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Zapytał się o właściciela działki, który był wnioskodawcą planu
zagospodarowania przestrzennego, w całości czy w części. Zapytał czy
plany również dotyczą brzegów morskich oraz czy jest możliwość
zbudowania molo.
Radny JACEK TEODORCZYK
Zapytał o możliwość zapewnienia ciągu pieszego przez teren prywatny
w formie służebności drogi.
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Celem jest to, by właściciel tego terenu zrealizował to połączenie. Każdy
plan nakłada ograniczenia na inwestora, ponieważ właściciel
nieruchomości może mieć inne wyobrażenie.
Radny JACEK TEODORCZYK
Zapytał czy przez tą inwestycję może być ograniczony dostęp do plaży.
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Odpowiedziała, że nie może, ponieważ zapisy planu wymuszają na
inwestorze zapewnienie ciągu pieszego. W kwestii molo, to konserwator
restrykcyjnie podchodził do każdej z linii zabudowy i możliwości realizacji
20

inwestycji. W ramach plaży dopuszczona została odbudowa historycznych
łazienek. W ramach zapisów planu można dochodzić tylko do wód
morskich, jest wskazana możliwość odbudowy mola, natomiast istniejący
obiekt morsów jest zapisany jako istniejące i może trwać.
Na tym zakończono omawianie projektu uchwały w sprawie w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku. Więcej głosów
w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

21
9
0

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

Uchwałę Nr XXX/811/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon Parku
Zdrojowego II w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

11)
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy
Osiedlowej w mieście Gdańsku (druk 836);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 836 zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 836.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/812/16
Rady Miasta Gdańska
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe
rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

12)
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Śródmieście rejon ulic 3 Maja
i Kurkowej w mieście Gdańsku (druk 837);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 837 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Zapytał czy będą zapewnione miejsca parkingowe.
EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Poinformowała, że parking znajduje się poza granicami planu
miejscowego. Zgodnie z prawem każdy inwestor musi zapewnić miejsca
postojowe. Na etapie projektu planu zostaną wprowadzone wymogi
parkingowe.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 837.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/813/16
Rady Miasta Gdańska
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic
3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

13)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych
zakładów mięsnych w mieście Gdańsku (druk 838);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 838 zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 838.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/814/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody
rejon dawnych zakładów mięsnych w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

14)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Chełm - rejon skrzyżowania ulic
Worcella i Cienistej w mieście Gdańsku (druk 841);

EDYTA DAMSZEL-TUREK – p.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 841 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 841.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/815/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - rejon
skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście Gdańsku
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

15)
w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera
Grassa) (druk 875);

Radny MAREK BUMBLIS – Przewodniczący Komisji Kultury Rady
Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 875 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, ze Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
Radny ŁUKASZ HAMADYK
Powiedział, że w prezentacji brak było informacji na temat tego, że
Günter Grass należał do SS. Zwrócił uwagę, że Günter Grass ma swój
pomnik, tramwaj, jest Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska, ma
swoją galerię, co uważa za najbardziej trafne i nie będzie tego negował,
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ponieważ jest wielkim artystą. Zapytał czy zasługuje na ułaskawienie
tylko dlatego, że był znanym pisarzem. Poruszył również kwestie
partnerstwa Gdańska i Bremen pytając czy w mieście partnerskim
nadano imię osoby z Gdańska. Przywołał powołanie się na panią Dorotę
Kuś z Rady Dzielnicy Brzeźno, a rondo ma powstać we Wrzeszczu.
Zapytał o zmiany w ciągu ostatniego pół roku, gdy w Brzeźnie
odmówiono, ponieważ ni upłynął czas 5 lat od śmierci artysty.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Powiedziała, że ma wrażenie, że wszędzie widzi Güntera Grassa,
a żaden Polak nie został w taki sposób uhonorowany. Przychyliła się do
wypowiedzi radnego Hamadyka odnośnie braku nazw ulic imienia
Polaków. Zasugerowała, że jest to prezent z okazji obchodów Tygodnia
Niemieckiego w Gdańsku.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gdańska
Powiedziała, że Gdańsk jest jednym z niewielu miast, które może się
pochwalić trzema noblistami związanymi z miastem. Zaznaczyła, że
Günter Grass m.in. zawsze odwoływał się doi Gdańska, a w swojej
twórczości zawsze się do miasta odwoływał. Jego twórczość jest również
elementem promocji dla miasta. Przytoczyła cytat wypowiedziany
w 2006 roku przez arcybiskupa Michalika „Oto noblista niemiecki Günter
Grass przyznał się sam do SS. Formacji najbardziej nazistowskiej.
Dzisiaj jest starym człowiekiem, a jednak chce się oczyścić. Myślę, że
większym jest człowiekiem dzisiaj przyznając się do tego i przepraszając
innych. Większym jest autorytetem i pisarzem niż wtedy, gdy zdobywał
Nobla”.
Radny ŁUKASZ HAMADYK
Powiedział, że Nagroda Nobla od jakiegoś czasu stałą się nagrodą
polityczną. Nie neguje dorobku artystycznego Güntera Grassa, tylko to
jakim był człowiekiem. Zapytał czy wszystkich powinno się w ten sposób
usprawiedliwiać.
Radna EMILIA LODZIŃSKA
Przyznała, że postać Günter Grass budzi kontrowersje jednak należy
pamiętać, że uczynił dużo dla pojednania polsko-niemieckiego. Odważył
się przypomnieć Niemcom o zbrodniach, które wyrządzili. Jako dla
mieszkanki Dolnego Wrzeszcza podjęcie przedmiotowej uchwały jest
ważne. Mieszkańcy nie mają nic przeciwko, by to rondo nosiło imię
Noblisty. Podważyła moralność radnych Prawa i Sprawiedliwości
krytykujących Güntera Grassa popierając jednocześnie nacjonalistyczny
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ONR, którego podstawy są w ideologii faszystowskiej. Zaapelowała do
radnych, by otworzyli się na ludzi i to, że Gdańsk jest miastem wolności,
solidarności i jest w stanie być ponad podziałami.
Radny PIOTR BORAWSKI
Zwrócił się do radnych Prawa i Sprawiedliwości przypominając o postaci
św. Pawła oraz by nie zwracali w życiorysach na choćby jeden
kontrowersyjny moment, by patrzyli na życie jako na całość. Günter
Grass otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Zwrócił uwagę na
działania artysty. Przytoczył słowa z listu polskich biskupów: wybaczamy
i prosimy o wybaczenie. Wyraził dumę z ukończenia tej samej szkoły, co
artysta, z historii Gdańska i nadania imienia Güntera Grassa.
Radny MAREK BUMBLIS
Powiedział, że m.in. Günter Grass jest marką Gdańska. Sprostował
kłamstwo o wstąpieniu Güntera Grassa do SS cytując słowa artysty
skierowane do Prezydenta Miasta Gdańska: „W książce, która opowiada
o mojej drodze życiowej poczynając od 12 roku życia, czyli w roku 1939,
relacjonuję jak w młodzieńczym zaślepieniu 15-latka zgłosiłem się do
służby na okrętach podwodnych, do której nie zostałem jednak przyjęty.
Zamiast tego, we wrześniu 1944 roku w wieku bez mała 17 lat zostałem
bez swego udziału wcielony do Waffen SS. Podobny los przypadł
w udziale wielu z mojego pokolenia. Te dwa tygodnie mojego wojennego
zaangażowania od początku do końca kwietnia 1945 rok przetrwałem
chyba tylko przypadkiem”. Zwrócił się do radnej Anny Kołakowskiej
z prośbą, żeby przeanalizowała działania Rady Miasta Gdańska, Komisji
Kultury na rzecz uhonorowania bohaterów gdańskiej polonii, żołnierzy
AK, ofiar katyńskich, ofiar Wołynia, ofiar reżimu komunistycznego.
Zacytował słowa „Zło dobrem zwyciężaj. Nie ma solidarności bez
miłości”.
Radna ANNA WIRSKA
Powiedziała, że nikt z radnych Prawa i Sprawiedliwości nie podważa
twórczości literackiej Güntera Grassa, który został za to w Gdańsku
uhonorowany. W związku z tym, że ta postać budzi kontrowersje, to
powinno wybierać się patronów, które ich nie budzą w takim stopniu.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Powiedział, że radni Prawa i Sprawiedliwości kontestują wszystkie
oddolne inicjatywy. Zaznaczył, że Günter Grass jest jedną z wizytówek
Gdańska. Jest to miasto, w którym się urodził, żył i które propagował.
W jego dziełach widoczne jest piętno, jakie odczuwał. Poprosił, by

27

nastolatka nie posądzać o najgorsze czyny. Poprosił, by zwrócić uwagę
na to w jakich czasach żył artysta.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Powiedział, że każdy sam powinien przemyśleć te kwestie.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Nawiązując do wypowiedzi radnego Marka Bumblisa powiedziała, że
nigdy nie będzie za dużo upamiętniania tych, którzy zasłużyli na pamięć.
W odpowiedzi na słowa radnej Emilii Lodzińskiej zarzucającej faszyzm
ONR powiedziała, że wielu działaczy ONR zostało zamordowanych m.in.
w Oświęcimiu.
Radny ŁUKASZ HAMADYK
Przytoczył słowa Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc
obowiązki mam polskie”.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Zacytowała słowa Güntera Grassa „Miałem wiele powodów do dumy
z mojego miasta rodzinnego, którego duchowa postawa promieniowała
na całą Europę gdy szło o to, że w bezkrwawy sposób zakończyć
dyktaturę, jak tez walnie przyczynić się do obalenia Muru Berlińskiego
i otwarcia drogi dla prawdziwej demokracji”.
Radna BEATA WIERZBA
Powiedział, że Günter Grass jest osobą, którą trzeba naśladować,
chociażby dlatego, że sam się przyznał do służby na froncie wschodnim.
Przyznał się również do znajomości Papieża Benedykta XVI, który
podobnie jak artysta był jeńcem w amerykańskim obozie jenieckim
w Bawarii. Günter Grass zaklinał się, że nie oddał żadnego strzału
podczas służby w Waffen-SS.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Przytoczył słowa Günter Grass, że te przemilczenia mogą być odebrane
jako błąd i mogą być potępiane. Spór dotyczy natomiast przekazu, który
będzie miał miejsce w przestrzeni publicznej. Powiedział, że w Gdańsku
panuje grassomania. Zacytował słowa: „Problemy twoje, moje, nasze
boje, polityka a przecież każdy włos jak nasze lata policzone”. Każdy ma
swoje chwile refleksji, mimo sporów gdańszczanie koegzystują ze sobą
zachowując swoje poglądy.
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Radny ADAM NIERODA
Zwrócił uwagę, ze jest to powtórka sporów, które miały już miejsce
podczas sesji Rady Miasta. Günter Grass z własnej inicjatywy udzielił
wywiadu, ponieważ chciał się pozbyć tego ciężaru, a o sobie samym
powiedział, że był małym i głupim nazistą.
Radna DOROTA DUDEK
Powiedziała, że podczas posiedzenia komisji Kultury na prośbę
obecnego na spotkaniu przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz
dolny złożyła wniosek z prośbą o odstąpienie od głosowania
i skierowanie projektu uchwały do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy.
Wniosek został odrzucony, co świadczy o braku dobrej woli i złej
współpracy radnych miasta z radnymi dzielnic.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformowała, że projekt uchwały został przekazany do rady dzielnicy,
być może omyłkowo został przesłany do pani Ewy Lieder, która była
przewodniczącą, lecz nie była to celowa omyłka.
Radna ANNA WIRSKA
Zaproponowała, żeby wstrzymać się z uchwałą i zaczekać na opinię
Rady Dzielnicy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Powiedział, że wysłuchał zdania radnej Lodzińskiej, która współpracuje
z radą dzielnicy i projekt nie budził większych kontrowersji wśród
mieszkańców.
Radny MAREK BUMBLIS
Poinformował, że zaprosił na posiedzenie Komisji Radę dzielnicy
Brzeźno oraz Wrzeszcz Dolny. Statut rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
mówi o tym, że rada dzielnicy opiniuje projekty uchwał w sprawach
dotyczących zmian nazw ulic i placów na terenie dzielnicy.
Radna DOROTA DUDEK
Powiedziała, że należy wsłuchiwać się we wszystkie głosy mieszkańców.
Radny MAREK BUMBLIS
Powiedział, że nie naruszono w tym przypadku prawa, natomiast kto
chciał, ten zabrał głos w przedmiotowej sprawie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że projekty uchwał są publikowane przed sesją.
29

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji.
Przystąpiono do głosowania nad odesłaniem druku 875 do komisji.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

10
20
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu
nie przyjęła wniosku
o odesłanie do komisji
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały druk 875.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
10
0

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

Uchwałę Nr XXX/816/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Guntera Grassa)
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Radna BEATA WIERZBA
Zawnioskowała o 5 minut przerwy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zapytał czy przewodniczący klubów również zgłaszają wniosek
o zarządzenie 5 minutowej przerwy
Głosy z sali potwierdzające powyższa prośbę. Przewodniczący Rady
zarządził 5 minut przerwy.
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16)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 844);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 844 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 844.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

25
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/817/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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17)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 845);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 845 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 845.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/818/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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18)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 846);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 846 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 846.

Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/819/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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19)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 847);
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 847 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 847.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/820/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

20)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 848);
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 848 zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 848.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/821/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

21)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 849);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 849 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 849.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/822/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

22)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 850);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 850 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 850.
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/823/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

23)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 851);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 851 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 851.
Za
28
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/824/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

24)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 852);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 852 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 852.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/825/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

25)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 853);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 853 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 853.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/826/16
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

26)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy
sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 854);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 854 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 854.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/827/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
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Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

27)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 855);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 855 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 855.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/828/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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28)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 856);
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 856 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 856.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/829/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

29)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 857);
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 857 zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 857.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/830/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

30)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 858);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 858 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 858.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/831/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

31)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 859);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 859 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 859.
Za
przeciw

-

29
0
44

wstrzymało się

-

0

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

Uchwałę Nr XXX/832/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

32)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 860);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 860 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 860.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/833/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

33)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 861);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 861 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 861.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/834/16
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

34)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 862);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 862 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 862.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/835/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
47

Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

35)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 863);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 863 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 863.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/836/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
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36)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 864);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 864 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 864.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/837/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

37)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 865);
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TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 865 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 865.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/838/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

38)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 866);
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 866 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
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K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 866.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XXX/839/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

39)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego (druk 867);

TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przedstawił projekt uchwały druk 867 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 867.
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Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

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

Uchwałę Nr XXX/840/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

40)
w sprawie nadania Statutu instytucji kultury
pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
(druk 839);

KATARZYNA KUCZ-CHMIELECKA – Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały druk 839 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Kultury pozytywnie opiniowała projekt
uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 839.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
0
9

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXX/841/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą:
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

41)
w sprawie
przyjęcia
programu ochrony
środowiska dla miasta Gdańska na lata 2015 - 2018
z perspektywą do roku 2020 (druk 842);

MACIEJ LOREK – Dyrektora Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały druk 842 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformowała, że Komisja Zrównoważonego Rozwoju opiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 842.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr XXX/842/16
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla
miasta Gdańska na lata 2015 - 2018
z perspektywą do roku 2020
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

42)
w
sprawie
uchwalenia
"Regulaminu
udzielania dotacji celowych na zadania związane
z ochroną środowiska i gospodarką wodną"
(druk 873);

MACIEJ LOREK – Dyrektora Wydziału Środowiska
Przedstawiła projekt uchwały druk 873 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach komisji:
K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 873.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/843/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji
celowych na zadania związane
z ochroną środowiska i gospodarką wodną"
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z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

43)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2016 roku (druk 871);

IZABELA CHORZELSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały druk 871 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach komisji:
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – pozytywna.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 871.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/844/16
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku
z dnia 27 października 2016 roku
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Załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

44)
w sprawie przyjęcia na terenie Miasta
Gdańska
Programu
Bezpieczeństwa
Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na
lata 2016-2023 (druk 872);
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 872 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach komisji:
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – pozytywna,
K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna.
Radny PIOTR BORAWSKI
Poruszył kwestie programu odpracowywania długów oraz niskiego
bezrobocia w Gdańsku, a także kwestie podwyższenia stawki
godzinowej oraz płacy minimalnej. Zapytał o podwyższenie kwoty stawki
za odpracowanie długów.
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Powiedział, że jest zainteresowanie programem. Natomiast dłużnicy
mający wysokie długi nie odbierają korespondencji, nie odpowiadają na
wezwania, problem jest również z wejściem pracowników socjalnych.
Pracuje się nad usprawnieniem dotarcia do dłużnika, do dyskusji ma być
również poddana kwota stawki godzinowej za odpracowanie zadłużenia.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Pogratulowała zespołowi wykonanej pracy nad Programem, bardzo
dobrej diagnozy i wyznaczenia celów. Poruszyła również kwestie planu
powstania Centrum Zadłużenia.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Podziękował za przygotowanie Programu. Pochwalił nowoczesne
podejście, wyjście naprzeciw wielu problemom oraz odpowiednią
diagnozę. Zaznaczył kwestię tego, że Program da nadzieję osobom
zadłużonym.
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Radny PRZEMYSŁAW RYŚ
Podkreślił rolę współpracy z Izbą Notarialną, co pomoże przy
ograniczaniu wyłudzeń i zaciąganiu pożyczek mieszkaniowych.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 872.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/845/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Programu
Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób
Zadłużonych na lata 2016-2023
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

45)
w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii
Rozwiazywania Problemów Społecznych do roku
2030 (druk 877);

PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 877 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 877.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/846/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia Gdańskiej Strategii Rozwiazywania
Problemów Społecznych do roku 2030
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

46)
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi
na rok 2017” (druk 876 + 2 autopoprawki);

IZABELA CHORZELSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały druk 876 wraz z dwiema autopoprawkami
zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach komisji:
K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
K. Strategii i Budżetu – pozytywna.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Podziękowała za Program, który z roku na rok się rozwija. Pierwszy raz
podczas posiedzenia komisji nie było głębszej dyskusji, ponieważ
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w tym roku Program został bardzo dobrze przygotowany. Pochwaliła
również zwiększenie środków.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Powiedziała, że jest potrzeba wspierania tych, którzy potrzebują pomocy.
Poruszyła kwestie przeznaczenia publicznych środków na wsparcie
imigrantów. Przywołała ustawę z dnia z 20047 roku, która zapewnia
wsparcie osobom mającym statut uchodźców. Nie zgodziła się
przeznaczeniem tak dużych środków na powyższy cel, natomiast
lepszym celem byłoby ich wykorzystanie na rzecz repatriantów.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Podziękował za spotkania i dyskusje z organizacjami pozarządowymi.
Zapytał o zwiększenie się środków na rzecz gdańskich organizacji
pozarządowych oraz o nowe zadania.
IZABELA CHORZELSKA – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego
Poinformowała, że budżet zadań na 2017 rok realizowany w trybie
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych zwiększył się o łączną
kwotę 11 034 579 zł, z czego około 7 mln zł to zadania z zakresu
pomocy społecznej kierowane bezpośrednio do mieszkańców miasta
gdańska, 1,1 mln zł to zadania z zakresu kultury, pozostałe obejmują
różne kategorie. W zakresie pomocy społecznej nowym zadaniem jest
specjalistyczne interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi
zagrożonymi lub umieszczonymi w pieczy zastępczej, inne nowe
i wznowione zadnia to edukacja ekologiczna dla mieszkańców,
podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej, realizacja założeń do
programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej, promocja oraz
organizacja gali na której zostanie wręczona nagroda dla pracowników
służby zdrowia. Odnośnie imigrantów, to zadania na rzecz repatriantów
nie są organizowane w trybie konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych.
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Wyjaśnił, że 220 tys. zł przeznaczone są m. in. na naukę języka
polskiego, programy orientacji kulturowej, wdrożenie imigrantów do życia
społecznego w Gdańsku, wparcie w rozwiązywaniu problemów
prawnych. W czerwcu przyjęty został Model Integracji Imigrantów i jest to
jedno z jego zobowiązań. Zapis ustawy o pomocy społecznej dotyczy
tylko uchodźców.
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Radna BEATA DUNAJEWSKA
Powiedziała, że to od rządu Prawa i Sprawiedliwości zależy czy
w Gdańsku będą imigranci. Przeznaczenie tych środków na rzecz
obecnie mieszkających imigrantów w Gdańsku pozwoli m.in uniknąć
podobnych sytuacji, jakie mają miejsce w Paryżu.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Poprosił by w tego typu uchwałach pojawiał się załącznik tabelaryczny,
który pokazałby odpowiednie zwiększenie środków, co ułatwiłoby
zadawanie pytań oraz uniknięcie zbędnych dyskusji.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Przypomniał, że to klub radnych Prawa i Sprawiedliwości był przeciwko
przyjmowaniu repatriantów zaproszonych z Donbasu przez Premier
Beatę Szydło, a koszt przyjęcia rodzin ponosi samorząd.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Zapytała się czy tabela została przygotowana i przekazana radnym.
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Zadeklarował przesłanie radnym tabeli.
Radna ANNA KOŁAKOWSKA
Zwróciła się do radnego Mariusza Andrzejczaka, że nie rozróżnia pojęcia
imigrantów od repatriantów. Powiedziała, że nigdy nie byli przeciwko
przyjmowaniu repatriantów.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przypomniał, że było to 5 rodzin pochodzenia polskiego z Mariupola,
okolic Donbasu.
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Wyjaśnił, że imigracja jest to szerokie pojęcie obejmujące również
proces repatriacji. Imigrantami są studenci, pracownicy, a także
uchodźcy w tym repatrianci. Grupa rodzin z Ukrainy jest objęta azylem
politycznym objętym przez rząd. Samorząd miejski nie otrzymał żadnego
wsparcia rządowego na procesy integracyjne tych rodzin.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Powiedział, że żyjemy w Polsce, gdzie młodzi ludzie zarabiają 1500 zł
i w związku z powyższym wyjeżdżają za granicę, by zarabiać większe
pieniądze. Państwo polskie nie zwiększyło siły nabywczej tych Polaków,
natomiast przeznacza środki na imigrantów, co powoduję tego typu
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dyskusje. Powiedział, że jest tu pewien rodzaj wojny psychologicznej,
kiedy w projekcie pn. Program współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi pojawia się źdźbło, co do którego jest
niezgoda.
Radna ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Powiedziała, że Ukraińcy czy też Polacy przybywający ze wschodu, aby
legalnie pracować muszą czekać miesiącami na decyzję organu.
W urzędzie pracy pojawiła się nowa komórka pracująca na rzecz
cudzoziemców. Natomiast pewnych decyzji, które leżą w gestii organu
rządzącego nikt nie jest w stanie za nich wykonać w związku z tym
poprosiła radnych PiS o zwrócenie takiej uwagi wojewodzie.
Radny PIOTR BORAWSKI
Powiedział, że głosowania są jawne i można sprawdzić jak wyglądało
głosowanie przy danej uchwale. Powiedział, że klub Platformy
Obywatelskiej będzie realizował politykę dobrą dla Gdańska.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK
Zwrócił uwagę na to, że to wojewoda wydaje zezwolenie na prace
imigrantom ekonomicznym.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Powiedziała, że rozmowa jest na temat spraw społecznych dotyczących
wszystkich mieszkańców Gdańska. Radni zostali wybrani po to, by
w ciszy, spokoju i skupieniu wysłuchiwać wszystkich głosów. Zwróciła
uwagę na to, że Program współpracy jest bardzo ważny jak i inne
projektu uchwał. Poprosiła o szacunek wobec przedmiotu dyskusji.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Zwrócił uwagę na problem związany z brakiem osób do pracy.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Powiedział, że jego głos służył podniesieniu dyskusji merytorycznej.
Zwrócił uwagę na to, że dyskusja dotyczy kwoty 50 mln zł.
PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Powiedział, że uwaga radnego została przyjęta, a radni mają prawo
oczekiwać, by w kolejnym programie załączona była tabela pokazująca
wzrost przeznaczonych środków w kolejnych latach. Zwrócił uwagę, że
każdego roku radni decydują o tych środkach, do uchwał można
powrócić, gdyż są one publikowane, po za tym przedstawiane jest co
roku sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Natomiast na p0osiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Ochrony
Zdrowia padła deklaracja, że tabela będzie załącznikiem do projektu
uchwały w sprawie Programu.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 876 z dwiema autopoprawkami.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr XXX/847/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

47)
w
sprawie
nadania
imienia
Szkole
Podstawowej
nr
86
w
Gdańsku
przy
ul. Wielkopolskiej (druk 880 + autopoprawka);

PIOTR OLECH – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Przedstawił projekt uchwały druk 880 wraz z autopoprawką zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował, że Komisja Edukacji pozytywnie opiniowała projekt
uchwały.
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 880 z autopoprawką.
Za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXX/848/16
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86
w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej
z dnia 27 października 2016 roku
Załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Załączniki nr 50 i 51 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Powiedział, że nie podobały mu się wystawione banery. Wspólnie
wszyscy są Radnymi Miasta Gdańska i pewne rzeczy nie są potrzebne.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Powiedział, że miejsca na balkonie są rezerwowane oraz sprawdzano
czy na plakatach nie ma obraźliwych tekstów.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ
Powiedział, że na rozpoczęcie kadencji odbyła się Msza Św. w Kaplicy
Królewskiej, podczas której na znak pokoju podawaliśmy sobie
nawzajem ręce, chciałby aby również w ten sposób zakończyła się ta
kadencja.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS
Na prośbę pani Alicji Stolarczyk Prezes Fundacji Hospicyjnej zwrócił się
z prośbą o pomoc w ramach wolontariatu na rzecz Hospicjum
im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku Wrzeszczu. Wzorem lat ubiegłych od 29
października do 1 listopada będzie przeprowadzana kwesta na
gdańskich cmentarzach na rzecz podopiecznych hospicjum. Powiedział,
że jest do dyspozycji po sesji oraz służy kontaktem telefonicznym do
osoby koordynującej akcją. Zaprosił do współpracy.
PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zakończył obrady XXX sesji Rady Miasta Gdańska.
Obrady zakończono o godzinie 1300
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Podinspektor BRMG
Karolina Mróz
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