PROTOKÓŁ NR LVII/2018
Z LVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 27 września 2018 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 33 udział wzięło 29 radnych,
nieobecni:
1.
2.
3.
4.

Czauderna Piotr
Strzelczyk Grzegorz
Stybor Wojciech
Teodorczyk Jacek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami Województwa
Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówień publicznych na realizację promocji produktu turystycznego pn.:
Pomorskie Szlaki Kajakowe (druk 1792);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
1

Województwa
Pomorskiego
dotyczącej
wspólnego
przygotowania
oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację
promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe (druk 1793);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Systemy gospodarowania wodami
opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Etap II" (druk 1798);
NALEŻY ZWOŁAĆ KONWENT
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Wpłynął wniosek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania (druk 1774);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – przewodnicząca K. Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia
Górna-Gdańsk Południe (druk 1794);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutu
Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe (druk 1795);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego

Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych
na działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1796);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego
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Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej Statut Miasta Gdańska (druk 1797);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Anna Wirska – przewodnicząca K. Samorządu i Ładu Publicznego

Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie opłaty miejscowej (druk 1781); - pkt 4, ppkt 4

Wpłynęły autopoprawki:
- druk 1789 – pkt 4, ppkt 1
- druk 1790 – pkt 4, ppkt 2
- druk 1779 – pkt 4, ppkt 24
- druk 1756 – pkt 4, ppkt 30
Przystąpiono do głosowania nad włączeniem pod obrady sesji
następujących projektów:
- w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki
Kajakowe (druk 1792);
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 35A.
- w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy
Rowerowe (druk 1793);
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za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 35B.
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
"Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Miasto Gdańsk - Etap II" (druk 1798);
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 35C.
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu ich pobierania (druk 1774);

za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 49A.
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- w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk
Południe (druk 1794);
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 58.

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutu Dzielnicy
Orunia Górna-Gdańsk Południe (druk 1795);
za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 59.
- w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na
działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1796);
za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 60.
- zmieniającej Statut Miasta Gdańska (druk 1797);
za
przeciw

-

29
0
5

wstrzymało się

-

0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 61.

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
Prognozy
Finansowej
Gminy
(druk 1789 + autopoprawka);

przyjęcia
Miasta

Wieloletniej
Gdańska

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 2018 rok (druk 1790 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
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3. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 1780);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4. w sprawie opłaty miejscowej (druk 1781);

ZDJĘTY

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 1783);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku
(druk 1742);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku
(druk 1763);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście
Gdańsku (druk 1767);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki
w mieście Gdańsku (druk 1768);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej w mieście
Gdańsku (druk 1770);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych
i ulicy Hynka w mieście Gdańsku (druk 1785);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic
Subisława i Ziemowita w mieście Gdańsku (druk 1743);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic
Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
(druk 1746);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. "Zielonego Bulwaru"
na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny w mieście
Gdańsku (druk 1750);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Jasień - rejon ulicy płk.
Pałubickiego w mieście Gdańsku (druk 1744);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

16. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Łostowice - rejon ulicy
Podleckiego w mieście Gdańsku (druk 1745);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

17. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku
(druk 1751);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieście
rejon
historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku
(druk 1747);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca
autobusowego w mieście Gdańsku (druk 1748);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

20. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Grodzisko
- Centrum
Hewelianum w mieście Gdańsku (druk 1752);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa - Centrum
Hewelianum w mieście Gdańsku (druk 1749);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zaspa - Młyniec - południowa
część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście
Gdańsku (druk 1764);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

23. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
w Gdańsku (druk 1753);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

24. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla
miasta Gdańska (druk 1779 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10

25. w
sprawie
(druk 1741);

zmiany

statutu

Biura

Rozwoju

Gdańska

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Edyta Damszel – Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

26. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1771);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

27. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1772);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

28. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1773);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

29. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
(druk 1784);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

30. w sprawie nadania nazwy Most 100 - lecia Niepodległości Polski
(druk 1756 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

31. w sprawie nadania nazwy ulica 100 - lecia Związku Harcerstwa
Polskiego (druk 1755);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

32. w sprawie nadania nazwy Rondo Rybaków (druk 1754);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

33. w sprawie nadania nazwy ulica Wolińska (druk 1757);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

34. w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą Gdańska Galeria Miejska (druk 1776);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

35. w sprawie przeniesienia pomnika Jana Heweliusza (druk 1786);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

36. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(druk 1777);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

37. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
"Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku (druk 1778);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

38. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska a Gminą Żukowo w sprawie realizacji przez Gminę Żukowo
w granicach administracyjnych Miasta Gdańska Zadania pn.:
"Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z trasami
dojazdowymi" i jego finansowania oraz przekazania zarządzania
drogą (druk 1769);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

39. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska,
ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej
strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1787);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

40. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zarządcy drogi wojewódzkiej
nr 501 na odcinku mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku
Sobieszewie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszcz
Gdański (druk 1788);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

41. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim
i Powiatem Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi
Starogardzkiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich (druk 1782);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

42. w sprawie powierzenia "Innobaltica" Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku wykonywania części zadań
własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu
zbiorowego (druk 1791);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

43. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1725);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
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44. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1726);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

45. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1727);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

46. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1728);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

47. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1729);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

48. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1730);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

49. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
(druk 1732);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

50. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2018 (druk 1765);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

51. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (druk 1775);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

52. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku (druk 1735);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

53. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" (druk 1766);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

54. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki budżetowej Miasta
Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu
(druk 1758);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

55. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 "Dzwoneczek" z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu
(druk 1759);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

56. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 "Bursztynek" z siedzibą
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w Gdańsku przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu
(druk 1760);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

57. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 "Żagielek" z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu (druk 1761);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk
Przypomniał radnym, że normalna sesja jest jeszcze w październiku oraz
zgodnie z wnioskiem złożonym dotyczącym sesji uroczystej odbędzie się
sesja dodatkowa w listopadzie.
Radna BEATA DUNAJEWSKA - przewodnicząca K. Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia, wypowiedziała się na temat projektu
nr 1774, który został przygotowany poza podziałami politycznymi, oparty
na uchwale przygotowanej przez „Lepszy Gdańsk” oraz z ogromnym
udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak również Komisji
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Dodała, że jest to druk który
poprawi sytuację osób, które oczekują i wymagają opieki opiekunek
społecznych i miasta.
Radna ŻANETA GERYK - przewodnicząca K. Edukacji, zaprosiła
w imieniu Komisji Wyborczej ds. Organizacji i Przeprowadzenia Wyborów
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do Gdańskiej Rady Seniorów na 10 października
w godzinach
10-18 do głosowania w budynku Rady Miasta Gdańska.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, przedstawił
prezentację dotyczącą podsumowania kadencji, a dokładniej zarządzania
strategicznego w Gdańsku, budżetu miasta, zagospodarowania
przestrzennego, rynku pracy, komunikacji miejskiej i wiele innych
tematów.
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, powiedział że obecna sesja przyniesie kilka dobrych
wiadomości jak również i tych przykrych. Zaczął od budżetu miasta jak
i wieloletniej prognozy finansowej, w których są głębokie zmiany w polityce
inwestycyjnej miasta. Dodał, że ciężko radnym jest zagłosować nad
projektem który przynosi ponad 100 mln zmian, przesunięć na kolejne lata
albo ścinania niektórych projektów. Jest to wielkie wyzwanie dla nowego
Prezydenta, nowej Rady Miasta Gdańska, żeby się w nowej sytuacji
odnaleźć. Ma wrażenie graniczące z pewnością, że sytuacja w kolejnych
latach nie wiele się zmieni a nawet będzie się nawarstwiać i te zaległości
które zaczynają się pokazywać w budżecie i w wieloletniej prognozie
finansowej aż w końcu dojdzie do takiego punktu kiedy będzie potrzeba
postanowić co z tym faktem zrobić. Drugim smutnym wydarzeniem a może
obroną przed smutnym wydarzeniem jest uchwała dotycząca standardów
urbanistycznych, jest to obrona przed bardzo złym prawem ustanowionym
w sejmie tzw lex developer, na mocy którego powstanie imperium
deweloperów. Ta uchwała jest obroną przed złą ustawą, przed złym prawem.
Ma nadzieje, że większość radnych tą uchwałę przyjmie. Nawiązując do
dobrych wiadomości to będzie uchwała dotycząca rad dzielnic na rok 2019,
która ma na celu zwiększenie środków finansowych do rad dzielnic. Życzył
udanej sesji, sukcesów w nadchodzących wyborach.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, wynotował kilka uwag z prezentacji Pana Prezydenta,
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dodał że Prezydent nie nadmienił że miasto żeruje długi spółek
komunalnych i te długi są daleko większe niż zadłużenie budżetu, długi te
spłacają mieszkańcy Gdańska. Wspomniał również, że Prezydent jak do
tej pory nie zapełnił bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czego
najlepszym przykładem są worki z piaskiem wokół urzędu. Wypowiedział
się również na temat integracji społecznej, ponieważ uważa że jest to tylko
na papierze, gdyż panel obywatelski to fikcja.
Radny JERZY MILEWSKI – podzielił się spostrzeżeniem że Prezydent
Miasta powinien się dzielić z Radą Miasta swoimi poglądami,
a w szczególności tymi, które wygłasza publicznie. Poprosił Prezydenta
by rozwinął swoją wypowiedź którą wygłosił w Filharmonii Bałtyckiej na
uroczystościach dotyczących Zjednoczenia Niemiec. Powiedział tam, że
Polska jest podzielona, że jest Polską Kaczyńskiego i Tuska. Apelował do
Niemiec o realizowanie w relacjach z Polską różnych polityk wobec
Kaczyńskiego i Tuska. Poprosił Prezydenta by pogłębił tą swoją myśl
i wyjaśnił radzie jakie są jego poglądy na temat oczekiwań ze strony
Niemiec jeśli chodzi o politykę niemiecką w relacjach niemiecko-polskich
a w szczególności jakie ma Prezydent oczekiwania od Niemiec
w stosunku do Gdańska.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska, odpowiedział
radnemu, że jak będzie desygnowany na Ministra Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej to z radością się ustosunkuje do zadanego
pytania.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1789 + autopoprawka);
EMILIA KOSIŃSKA – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1789 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
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Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna
K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna
K. Edukacji – pozytywna
K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna
K. Kultury i Turystyki – pozytywna
K. Sportu – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie odnośnie parkingów
kubaturowych, czy to są wszystkie lokalizacje które były brane pod uwagę
w postępowaniu a jeśli nie to która lokalizacja nie będzie wchodziła do
realizacji. A kolejne pytanie to jaka była pierwotna zakładana liczba miejsc
przez miasto w postępowaniu a jaka docelowo będzie zrealizowana.
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, odpowiedziała, że
w postępowaniu konkursowym była brana jeszcze jedna lokalizacja przy
Targu Rybnym, inwestor nie był tą lokalizacją zainteresowany. Dodała, że
w postępowaniu konkursowym zakładano co najmniej
1000 miejsc
parkingowych.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – dopytała czy znane jest uzasadnienie
partnerów prywatnych odnośnie lokalizacji Targu Rybnego, dlaczego nie
złożyli na tą lokalizację oferty. Czy w dalszym ciągu będzie szukany inwestor
na tą lokalizację czy już jest rezygnacja.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział że
ten parking dawał za mały potencjał miejsc w stosunku do nakładów
inwestycyjnych które by trzeba było ponieść. Jest to mała inwestycja,
nieopłacalna.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, zadał pytanie na jakiej podstawie zaakceptowano
w kosztorysie 134 tyś zł za miejsce parkingowe, czy to jest w parkingu
podziemnym czy naziemnym, czy to średnia bądź rynkowa cena.
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, odpowiedziała że
to jest średnia cena 137 tyś zł na jedno miejsce parkingowe. Miasto dopłaca
34, w tym też jest udział miasta (25%).
Radna EMILIA LODZIŃSKA – dopytała czy partnerzy w ramach tego
postępowania zaproponowali że te parkingi kubaturowe powstaną metodą
tradycyjną czy będą w pełni z automatyzowane, czy na tym etapie jest taka
wiedza.
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EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, odpowiedziała że
pisemnie odpowie na to pytanie bo na chwilę obecną takiej informacji nie ma.
Radna ŻANETA GERYK - przewodnicząca K. Edukacji, zadała pytanie
jaki będzie roczny koszt utrzymania przez miasto tej inwestycji i na kiedy jest
przewidziana stopa zwrotu.
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska, odpowiedziała że
miasto nie będzie utrzymywało tych parkingów, są to koszty partnera
prywatnego, miasto dofinansuje do wybudowania, reszta kosztów oraz
przychody będą po stronie partnera prywatnego.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1789.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0

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

Uchwałę Nr LVII/1674/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2018 rok (druk 1790 + autopoprawka);
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1790 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna
K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
K. Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywna
K. Edukacji – pozytywna
K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia - pozytywna
K. Kultury i Turystyki – pozytywna
K. Sportu – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, na początku powtórzył to co w klubowym wystąpieniu, że
jest to bardzo trudna sytuacja dla radnych gdzie występuje tak duże cięcie
w budżecie, zadał pytania odnośnie sytuacji związanej z wiaduktem Biskupia
Górka, jak wygląda sprawa związana z kunsztem wodnym,
z termomodernizacji szkół i na koniec jak wygląda sytuacja pomniejszych
inwestycji których również budżet jest pomniejszany. Boi się sytuacji w której
inwestycje które są przesuwane z roku na rok, spowodują że miasto stanie
pod ściana i będzie potrzeba wycofania się z jakiś inwestycji lub z góry
ustalając budżet ograniczyć inwestycje.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
zaapelowała do radnego o stanięcie w prawdzie, nic nie jest ścinane tylko
finansowo przesuwane na kolejne lata. Wypowiedziała się na temat Biskupiej
Górki, że przy budowie tego wiaduktu odkryto historyczne bastiony,
w naturalny sposób wydłuża to proces inwestycji, stąd też środki które były
zaplanowane na tą inwestycję w tym okresie nie zostaną wydane i dlatego
są przesuwane na rok 2020. Tak to jest ze wszystkimi wymienionymi
inwestycjami, że środki niewykorzystane są przesuwane na kolejne lata. Co
do kunsztu wodnego czyli partnerstwo publiczno-prywatne to mamy do
czynienia z rozliczeniem celów publicznych. W ramach tej inwestycji zostało
dokonanych kilkanaście celów publicznych, drogi, odwodnienia i też kunsztu
wodnego. Nie jest tak, że jako gmina może sobie wybrać jeden cel publiczny
i go rozliczyć, należy rozliczyć cały pakiet tych celów. Obecnie w trosce
o majątek gminy, uczciwość, bezpieczeństwo, zasady, spółkę Forum
Gdańsk się ciśnie o dokończenie bez wad różnych elementów tych celów
publicznych. Dopóki bez wad nie zostaną wykonane wszystkie cele
publiczne miasto, gmina ich nie odbierze i nie rozliczy.
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, zaznaczył że jego wystąpienie i zapytanie wynika z troski
o inwestycje i remonty a nie z żadnego innego powodu. Dodał, że na komisji
budżetowej uzyskał informację że trwa walka by inwestor nie zszedł
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z budowy Biskupiej Górki. Dodał, że doskonale rozumie mechanizm
przesuwania środków na kolejne lata, co nie zmienia faktu, że jeżeli
w kolejnych latach nie znajdą się wykonawcy, którzy zechcą złożyć ofertę
przetargu, to czy ta oferta będzie bliska temu co zostało zaproponowane
w kosztorysach inwestycyjnych. Wspomniał, że kwota jest nie banalna więc
przykuwa uwagę radnych.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
wspomniała, że cieszy się z tego że radni troszczą się o interesy miasta.
Dopowiedziała, że z prezesem firmy Budimex, która remontuje wiadukt
Biskupia górka jest w stałym kontakcie i zapewnia że firma jest gotowa
dokończyć budowę co nie zmienia faktu, że również boryka się
z trudnościami na rynku budowlanym.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie dotyczące budynków
wielorodzinnych przy ulicy Piotrkowskiej, Wrobla, Szczygla, a mianowicie
skąd takie wysokie kwoty budowy jednego metra kwadratowego mieszkania.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział że
koszt budowy jest zawsze podobny czy to deweloper czy Towarzystwo
Budownictwa Społecznego. Różnicą między ul Piotrkowską a dolnym
miastem jest po pierwsze wynikające z uwarunkowań miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gdzie trzeba schować pod budynkiem
miejsca postojowe dla samochodów, które wchodzą w koszt metra
kwadratowego mieszkania, do tego trzeba też doliczyć koszty uzbrojenia tak
więc koszty są jak najbardziej racjonalne.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powrócił do tematu Biskupiej Górki,
poprosił o przedstawienie zaawansowania prac na tym projekcie, jak ono
wygląda w stosunku do harmonogramu który był przewidziany. Kolejne
pytanie dotyczy dotacji dla Gdańskich Nieruchomości dotyczący programu
wymiany piecy opalanych węglem czy też innymi materiałami, ile jest tych
piecy do wymiany i na ile wymian starczy tej dotacji.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
wypowiedziała się na temat Biskupiej Górki mówiąc że na chwilę obecną jest
przeprojektowywanie parkingu oraz innych elementów wiaduktów, które
muszą uwzględnić istnienie elementów zabytkowych. Dodała, że na chwilę
obecną jest za wcześnie żeby powiedzieć jak to wpłynie na harmonogram
wykonania inwestycji.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał jak wygląda na chwilę obecną
zaawansowanie prac w stosunku do harmonogramu.
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ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
odpowiedziała że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana niż tylko
same obiekty zabytkowe, powiedziała że ponad trzy miesiące trwało samo
sprawdzanie ofert przez Urząd Zamówień Publicznych, dopiero w lutym
została podpisana umowa z wykonawcą i to już dało trzy miesięczne
opóźnienie. Na chwilę obecną jest za wcześnie powiedzieć o ile ta inwestycja
zostanie przesunięta.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odniósł się do
pytania odnośnie pieców węglowych, koszt przebudowy jednego pieca to jest
koszt od 8 do 10 tyś zł. Przy remontach mieszkań które są prowadzone
w zasobie komunalnym w 100 % wyłączane jest ogrzewanie węglowe.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – poprosiła o informacje w jaki sposób
mieszkańcy mogą się zgłosić do programu, czy trwa jeszcze nabór
wniosków, czy lista jest zamknięta.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział by
mieszkańcy kontaktowali się z Wydziałem Środowiska który udziela dotacji
na wymianę pieca.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – dopytała jeszcze co w przypadku mieszkań
komunalnych, w jaki sposób można skorzystać z wymiany pieca węglowego
na inny.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, odpowiedział że
zależy od konkretnej sytuacji, są trzy priorytety, pierwsza to sieć
ciepłownicza, później gaz a później szuka się innych źródeł energii.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał jaka jest łączna liczba piecy do
wymiany, gdyż słyszał o ilości 2000, więc poprosił o doprecyzowanie.
PIOTR GRZELAK – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, doprecyzował
mówiąc że jest to jedno z źródeł wymiany piecy, ta dotacja, przede wszystkim
realizowane jest przy remontach mieszkań, mowa jest o 300 mieszkaniach
rocznie, w których dostosowywane jest źródło ogrzewania czyli wyłączane
jest ogrzewanie węglowe. Gdy mowa jest o zasobie komunalnym to jest 7000
lokali z piecami węglowymi.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – poprosił Prezydenta o informacje ile
piecy węglowych zostało wymienione w zeszłym roku czy w poprzednich
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latach w związku z remontami a ile jest planowane na kolejne lata, jakie są
plany na kolejny budżet.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
odpowiedziała na poprzednie pytanie radnego Andrzejczaka, że wykonanie
rzeczowe całej inwestycji wiaduktu Biskupia Górka na chwilę obecną wynosi
ok 20 %.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1790.
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Uchwałę Nr LVII/1675/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2018 rok
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 1780);
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1780 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1780.
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Uchwałę Nr LVII/1676/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4) w sprawie opłaty miejscowej (druk 1781);

ZDJĘTY

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk 1783);
EMILIA KOSIŃSKA – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały druk 1783 zgodnie z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Strategii i Budżetu – pozytywna
K. Polityki Gosp. i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1783.
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Uchwałę Nr LVII/1677/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku
(druk 1742);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1742 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2018 r, uwag nie
wniesiono. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość zapoznania się z całym
projektem uchwały przekazanym drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku
(druk 1742). Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
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Uchwałę Nr LVII/1678/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku
(druk 1763);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1763 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2018 r, zostało
złożone jedno pismo z siedmioma uwagami. Żadna z tych uwag nie
została uwzględniona. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość zapoznania
się z całym projektem uchwały przekazanym drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku (druk
1763) i wniesionych do projektu planu uwag. Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając jednocześnie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu.
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Uchwałę Nr LVII/1679/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście
Gdańsku (druk 1767);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1767 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2018 r, żadne uwagi
nie zostały wniesione. Radni Miasta Gdańska mieli możliwość zapoznania
się z całym projektem uchwały przekazanym drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie czy zmiany w planie
będą się wiązały z likwidacją ogródków działkowych czy one nie mają
związku jeśli chodzi o ten teren.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała że na tym terenie nie ma ogródków działkowych.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
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zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM
Brętowo w mieście Gdańsku (druk 1767). Przewodniczący poddał
uchwałę pod głosowanie.
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Uchwałę Nr LVII/1680/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście
Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki
w mieście Gdańsku (druk 1768);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1768 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2018 r, wpłynęły
uwagi, wszystkie uwagi zostały odrzucone. Radni Miasta Gdańska mieli
możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym drogą
elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
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Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – poprosiła o doprecyzowanie czy
projekt nawiązuje do historycznej zabudowy w sposób architektoniczny czy
urbanistyczny.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, jedyną
możliwością jest kwartał zabudowy tak jak jest na głównym mieście, czyli
zabudowa pojawi się wzdłuż ulicy tworząc ciągłą pierzeje. To jest jeden
element nawiązujący do historycznego układu urbanistycznego,
a architektonicznie to wysokość zabudowy określona do konserwatora oraz
kształt dachu.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA- dopytała czy fasada też będzie
nawiązywała do wzoru historycznego czy będzie jakoś uwspółcześniona.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała że może być uwspółcześniona, ale i tak projektant będzie
musiał to uzgodnić z konserwatorem zabytków.
Radny MAREK BUMBLIS – powiedział, że jest to bardzo ważny plan który
rewaloryzuje stare przedmieście Gdańska, dodał że to lokalizacja
prestiżowa. Ma nadzieję, że te pierzeje stworzą piękny szlak spacerowy,
prestiżową ulicę w kierunku Ratusza. Dodał, że ten plan znacząco zwiększa
wartość tego terenu, przypomniał że teren ten jest przekazany Urzędowi
Marszałkowskiemu na rzecz Muzeum Narodowego i ewentualnie zbycie
największej działki na tym terenie będzie stanowiło wkład na Muzeum Sztuki
Współczesnej, umożliwi zakup i przygotowanie obiektu na terenach po
stoczniowych.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic
Toruńskiej i Kocurki w mieście Gdańsku (druk 1768) i wniesionych do
projektu planu uwag. Przystępujemy do głosowania rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały
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Uchwałę Nr LVII/1681/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki
w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej w mieście Gdańsku
(druk 1770);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1770 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2018 r, wpłynęły 2
pisma zawierające łącznie 11 uwag, wszystkie uwagi zostały odrzucone,
gdyż kwestionowały zasadność tych obiektów. Radni Miasta Gdańska
mieli możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym
drogą elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny ŁUKASZ HAMADYK –zadał pytanie czy uwagi wpływały również od
osób prywatnych oraz czy rada dzielnicy Brzeźno skierowała swoje uwagi.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała że była to firma, później kolejne uwagi to była firma i osoby
prywatne. Rada dzielnicy Brzeźno nie wnosiła uwag.
Radna BEATA DUNAJEWSKA – poprosiła o informację ile ogólnie PSZOKów na terenie Gdańska jest planowane oraz czy ten zaplanowany PSZOK
jest zlokalizowany pod trakcją elektryczną i że w sumie i tak by nic tam nie
mogło powstać.
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EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, pokazała
mapę która wskazuje tego typu obiekty, dodała że docelowo tego typu
obiektów ma być sześć. Dwa obiekty są już wysoce zaawansowane,
w rejonie ulicy Elbląskiej i Meteorytowej. Kolejne dwie lokalizacje to ulica
Uczniowska i Młyniska oraz dwie lokalizacje które są obecnie w trakcie
analiz, ulica Witosa oraz w dzielnicy południowej. Takie typu obiekty są już
realizowane w Polsce, w Europie.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej
w mieście Gdańsku (druk 1770) i wniesionych do projektu planu uwag.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
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Uchwałę Nr LVII/1682/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy
Hynka w mieście Gdańsku (druk 1785);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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Przedstawiła projekt uchwały nr 1785 z uzasadnieniem. Poinformowała,
że plan był wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2018 r,
w ustawowym terminie uwagi nie wpłynęły.. Radni Miasta Gdańska mieli
możliwość zapoznania się z całym projektem uchwały przekazanym drogą
elektroniczną.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Zakończono omawianie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy
Hynka w mieście Gdańsku (druk 1785). Przewodniczący poddał uchwałę
pod głosowanie.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

18
2
9

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

Uchwałę Nr LVII/1683/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy
Hynka w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława
i Ziemowita w mieście Gdańsku (druk 1743);
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EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1743 z uzasadnieniem. Dodała, że Rada
Dzielnicy Przymorze Małe nie zajęła stanowiska w ustawowym terminie.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał się na temat powstania boiska
ze sztuczną murawą przy szkole nr 35 przy ul. Wąsowicza, powiedział że już
kiedyś się dopytywał w poprzednich planach na ten temat i już wtedy uzyskał
informację, że plan nie stoi na przeszkodzie powstania boiska. Dopytał czy
ten omawiany plan oprócz żłobka umożliwi również budowę boiska.
Radna AGNIESZKA
OWCZARCZAK
– Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania
Przestrzennego
–
powiedziała
Radnemu
Andrzejczakowi że pomylił plany i że obecnie to jest teren Przymorza Małego
a nie Oliwy.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1743.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

25
0
2

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

Uchwałę Nr LVII/1684/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic Subisława
i Ziemowita w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława
Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku (druk 1746);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1746 z uzasadnieniem. Dodała,
odpowiadając na pytanie radnego Andrzejczaka, że celem zmiany planu
jest umożliwienie realizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Wspomniała, że szkoła również nie chce iść w kierunku boiska
naturalnego, to jest szkoła sportowa więc to boisko będzie intensywnie
wykorzystywane. Dodatkowo zostają poszerzone funkcje społeczne
o żłobek. Dodała, że decyzja Rady Dzielnicy Oliwa Górna jest pozytywna.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – dopytał dodatkowo czy plan będzie
skorelowany oraz czy będzie uchwalony nawet przy nowej Radzie Miasta,
tak żeby inwestycyjnie wszystko się zgadzało.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
powiedziała, że procedura planu łatwego, niekontrowersyjnego trwa ponad
rok, w przypadku dodatkowej partycypacji procedura wydłuża się o kolejny
rok a nawet i dłużej. Wydaje jej się że ciężko będzie z powstaniem nowego
boiska na 1 września 2019 roku.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1746.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1685/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic
Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" na
odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny w mieście Gdańsku
(druk 1750);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1750 z uzasadnieniem. Dodała, że Rada
Dzielnicy Brzeźno ma negatywną opinie ze względu na zbyt krótki termin,
zaś Przymorze Wielkie podtrzymuje swoje stanowisko zgłaszane do
studium by ulica miała charakter miejski, nie przychyla się by był tramwaj
w tej drodze, Zaspa Rozstaje nie zajęła stanowiska, Żabianka również nie
zajęła stanowiska.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, dopytał z czego wynika to, że tak drastycznie zostały
skrócone terminy dla Rad Dzielnic na opiniowanie tego projektu. Zapytał czy
nie można było tego projektu przedstawić na sesji za miesiąc i dotrzymać
statutowych terminów na opiniowanie rad dzielnic.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
powiedziała że niewiele planów przed przystąpieniem ma tak rozbudowane
konsultacje społeczne. W 2016 roku było 12 spotkań, uczestniczyło w nich
500 osób, spotkania były w Radach Dzielnic przez który przechodzi Zielony
Bulwar. Dodała, że ten temat był wielokrotnie poruszany na etapie rozmów
o studium. Wspomniała również że w statucie Rad Dzielnic nie jest wskazany
minimalny czas jaki rada dzielnicy ma na zajęcie stanowiska. Przypomniała,
że Rady Dzielnic będą miały możliwość rozmawiania, wypracowywania
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zapisów na etapie procedury planistycznej. Dodała, że procedura
planistyczna jest długa, będą spotkania i rozmowy aby wypracować
najlepsze rozwiązania.
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, jest za tym aby nie układać planowania planistycznego pod
kalendarz wyborczy, ponowił pytanie dlaczego nie można było dotrzymać
terminu jaki jest w statucie czyli 30 dniowy i po tym terminie skierować druku
po uzyskaniu opinii od Rad Dzielnic. Wspomniał, że Rady Dzielnic zgłaszają
że decyzja już zapadła nawet bez ich opinii i że po co mają się wypowiadać
skoro już z góry jest ustalone jak ma być.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
stwierdziła, że nie ma nic więcej do dodania, niewiele planów ma tak
rozbudowaną partycypację przed, dodała, że teraz będzie etap wniosków
gdzie Rada Dzielnicy może zając stanowisko poprzez formę uchwały
i wyrazić swoje obawy, postulaty i wnioski jak ten ciąg komunikacyjny ma
wyglądać.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, dopytał jaki plan ma Prezydent w sprawie omawianej
drogi, porównać przepustowość tej drogi z inną podobną drogą, typu ulica
Kołobrzeska, gdyż istnieje problem rozprowadzenia ruchu z tunelu pod
Martwą Wisłą, który nie jest dobrze rozprowadzony w tym fragmencie miasta,
dlatego ulica Czarny Dwór jest totalnie zakorkowana. Poprosił Panią
Dyrektor o ujawnienie wniosków Prezydenta co do przebiegu tej drogi na tym
odcinku.
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
powiedziała, że jest to ogólnie fragment jeden z trzech odcinków całego
korytarza transportowego, na który składa się nowa Kielnieńska, nowa
Spacerowa i Zielony Bulwar. Dodała, że spostrzeżenia radnego w zakresie
zakorkowania Czarnego Dworu są właściwe, ponieważ nie ma dalszego
połączenia drogowego, które by wyprowadzało ruch dalej w kierunki nowej
Spacerowej czy Grunwaldzkiej. Dodała, że cały kierunek rozwoju układu ulic
w tym obszarze jest związany z uzupełnieniem dróg o klasie ulic miejskich.
Radny ANDRZEJ KOWALCZYS – zgodził się z przedmówczynią, że projekt
budzi kontrowersje, gdyż jest to inwestycja która graniczy z zieloną częścią
miasta, rekreacyjną, pasem nadmorskim ale także dużą częścią miasta
gdzie mieszka dużo ludzi. Wielkie kontrowersje budzą w nim konsultacje,
zaapelował by te rozmowy społeczne z radami dzielnic rozszerzyć.
Powiedział, że duże oburzenie powstało w trakcie tych konsultacji gdzie byli
37

zaproszenie przedstawiciele Zaspy Młyńca ale na przykład nie byli
zaproszeni mieszkańcy Przymorza Wielkiego i Małego. Ma poczucie że te
rozmowy są jeszcze nie dopowiedziane do końca i trzeba by było do nich
powrócić. Dlatego złożył formalny wniosek o odesłanie projektu do Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
6
2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu odesłała projekt do komisji
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, dopytała się jeszcze, czy
odesłanie do komisji jest po to aby skonsultować ponownie z radami
dzielnic na terenie których leży ten plan. Zadała pytanie Pani Dyrektor czy
niecałe 30 dni do kolejnej sesji wystarczy na to aby wszystkie Rady
Dzielnic miały czas na wydanie swojej decyzji w tej sprawie.
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
odpowiedziała że obecnie wysyłając uchwałę do Rad Dzielnic miały one
na to 14 dni, ten okres był nie wystarczający. Czyli logicznie patrząc sesja
by się musiała odbyć za 2 miesiące żeby proceduralnie wypełnić radnych
postulat. Pełne 30 dni Rada Dzielnicy musi mieć za zajęcie stanowiska,
następnie potrzebny jest czas na złożenie uchwały do Rady.
Podsumowując powiedziała, że nie ma takiej możliwości.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK – Przewodnicząca Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego, zaproponowała aby na kolejne
posiedzenie komisji zaprosić przedstawicieli wszystkich dzielnic. Dodała,
że osobiście się skontaktuje z tymi przedstawicielami i poprosi o zajęcie
oficjalnego stanowiska oczywiście jeśli będzie to możliwe, a jeśli nie to się
zaprosi przedstawicieli na posiedzenie komisji w celu konsultacji.
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy płk. Pałubickiego
w mieście Gdańsku (druk 1744);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1744 z uzasadnieniem.
38

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1744.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1686/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy płk. Pałubickiego
w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Łostowice - rejon ulicy Podleckiego
w mieście Gdańsku (druk 1745);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1745 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1745.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1687/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Łostowice - rejon ulicy Podleckiego
w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

17) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy - rejon
ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku (druk 1751);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1751 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1751.
Za
przeciw

-

27
0
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wstrzymało się

-

0

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

Uchwałę Nr LVII/1688/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy - rejon
ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon historycznego
zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku (druk 1747);
EDYTA DAMSZEL – TUREK – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1747 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1747.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
1

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

41

Uchwałę Nr LVII/1689/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon historycznego
zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

19) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca
autobusowego w mieście Gdańsku (druk 1748);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1748 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1748.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1690/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca
autobusowego w mieście Gdańsku
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z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

20) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Grodzisko - Centrum Hewelianum
w mieście Gdańsku (druk 1752);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1752 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1752.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

25
0
1

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

Uchwałę Nr LVII/1691/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Grodzisko - Centrum Hewelianum
w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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21) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa - Centrum
Hewelianum w mieście Gdańsku (druk 1749);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1749 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1749.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1692/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Góra Gradowa - Centrum
Hewelianum w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

22) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zaspa - Młyniec - południowa część
dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku
(druk 1764);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1764 z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1764.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

23
1
0

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

Uchwałę Nr LVII/1693/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zaspa - Młyniec - południowa część
dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

23) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (druk 1753);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1753 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1753.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr LVII/1694/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

24) w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta
Gdańska (druk 1779 + autopoprawka);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1779 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna
K. Polityki Gospod. i Morskiej – pozytywna
K. Zrównoważonego Rozwoju - pozytywna

Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że z tego co widać w samej ustawie to
studium jest wiążące z wyjątkiem terenów po kolejowych, przemysłowych.
Dodał, że ustawa dopuszcza władze gminy do uszczegółowienia przepisów
poprzez między innymi ustalenia bardziej rygorystycznych standardów
lokalnych albo wręcz odmowy pozwolenia na użytkowanie budynków
w przypadku braku spełnienia standardów. Dodał, że niech będzie
przykładem to co zrobił Prezydent Adamowicz, czyli nasza władza
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wykonawcza, kiedy odrzucił 3 kolejne wnioski złożone na podstawie tej
ustawy. Powiedział, że gmina Gdańsk zwiększa rygory, ustawa to
dopuszcza, standardy które są w tej uchwale być może są dobre dla miasta,
trzeba to rozważyć i się zastanowić, bo być może nie jest to jakaś złośliwa
uchwała i mieszkańcom się przysłuży.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1779.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr LVII/1695/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta
Gdańska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

25) w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska (druk 1741);
EDYTA DAMSZEL - TUREK– Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1741 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1741.
Za

-
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przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr LVII/1696/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

26) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1771);
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały nr 1771 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1771.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

Rada Miasta Gdańska
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Uchwałę Nr LVII/1697/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

27) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1772);
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały nr 1772 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1772.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1698/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

28) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1773);
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały nr 1773 z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Radny JERZY MILEWSKI – stwierdził, że to jest dobry moment żeby zabrać
głos w sprawie tego co się dzieje w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
Wspomniał, że status parku nie oznacza jakiekolwiek ochrony przyrody, lasy
państwowe poza obszarem rezerwatów uprawiają normalną gospodarkę
leśną, czyli celem lasów państwowych jest pozyskiwanie drewna. Zadał
pytanie władzom miasta co miasto robi i co zamierza zrobić, żeby Trójmiejski
Park nie był wyłącznie traktowany jako las gospodarski służący do wyrębu
drewna.
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska, powiedział, że trudno
jest mu się odnieść do zadanego pytania, gdyż administratorem
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego są Lasy Państwowe, które prowadzą
gospodarkę leśną. Wspomniał, że zadane pytanie należałoby skierować do
Ministra Środowiska.
Radny JERZY MILEWSKI – doprecyzował pytanie odnośnie tego co
Prezydent Miasta zrobił w tym zakresie i co zamierza zrobić aby nie było tak
jak jest, a dokładnie aby te lasy nie były traktowane jako lasy gospodarskie
i nie pełniły tylko funkcji w pozyskiwaniu drewna i żeby te zasoby
przyrodnicze były traktowane jako wartościowe zasoby naszej aglomeracji.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że ogólnie powstał jeszcze
jeden problem, gdyż rząd Prawa i Sprawiedliwości część Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego a dokładnie część lasów wpisał do tzw. krajowego
zasobu mieszkaniowego gdzie w otulinie parku będą mogły powstawać
osiedla mieszkaniowe. Powiedział, że jedyną formą ochrony polskich lasów
jak np. Puszczy Białowieskiej czy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest
odsunięcie władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Radny JERZY MILEWSKI – powiedział, że jest gdańszczaninem i ważne
mu są sprawy miasta Gdańska. Po raz kolejny zadał to samo pytanie
odnośnie tego co miasto zrobi ze sprawą parku. Zwrócił uwagę, że przez 8
lat kiedy rządziła koalicja PO i PSL nie zrobiono niczego żeby zabezpieczyć
ten stan rzeczy.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
powiedział, że dzisiaj miasto Gdańsk pokazuje miejsca w których chroni
przyrodę.
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Radny JERZY MILEWSKI – wyraził swoją dezaprobatę w zamykaniu
dyskusji w tak ważnej sprawie.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1773.
Za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr LVII/1699/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

29) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
(druk 1784);
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały nr 1784 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1784.
Za
przeciw

-
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr LVII/1700/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

30) w sprawie nadania nazwy Most 100 - lecia Niepodległości Polski
(druk 1756 + autopoprawka);
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały nr 1756 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – poprosiła o poprawną nazwę
mostu, zaproponowała nazwę Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
dlatego że przez większą część tych 100 lat Polska nie była niepodległa.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, również przychylił się do wypowiedzi poprzedniczki
a mianowicie, że w nazwie powinno być jeszcze dopisane odzyskania.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
powiedziała że Prezydent wnosi autopoprawkę dodając do nazwy słowo
odzyskania i wtedy cała nazwa by brzmiała Most 100-lecia Odzyskania
Niepodległości Polski.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
doprecyzowała swoją wypowiedź, że po konsultacji z mecenasem
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Bodakowskim, stwierdzają że autopoprawka dotyczy tytułu uchwały,
paragrafu pierwszego, załącznika w postaci mapki oraz uzasadnienia.
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji, doprecyzował cały
tytuł uchwały, Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1756.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1701/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania nazwy Most 100 - lecia Niepodległości Polski
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

31) w sprawie nadania nazwy ulica 100 - lecia Związku Harcerstwa
Polskiego (druk 1755);
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały nr 1755 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1755.
Za
przeciw

-
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr LVII/1702/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania nazwy ulica 100 - lecia Związku Harcerstwa
Polskiego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

32) w sprawie nadania nazwy Rondo Rybaków (druk 1754);
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały nr 1754 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1754.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1703/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie nadania nazwy Rondo Rybaków
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

33) w sprawie nadania nazwy ulica Wolińska (druk 1757);
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały nr 1757 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1757.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1704/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania nazwy ulica Wolińska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

34) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod
nazwą Gdańska Galeria Miejska (druk 1776);
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BARBARA FRYDRYCH – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 1776 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1776.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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Uchwałę Nr LVII/1705/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą
Gdańska Galeria Miejska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

35) w sprawie przeniesienia pomnika Jana Heweliusza (druk 1786);
BARBARA FRYDRYCH – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przedstawiła projekt uchwały nr 1786 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1786.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
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Uchwałę Nr LVII/1706/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przeniesienia pomnika Jana Heweliusza
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

35A) w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki
Kajakowe (druk 1792);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1792 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1792.
Za
przeciw

-
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wstrzymało się
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Uchwałę Nr LVII/1707/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Szlaki
Kajakowe
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

35B) w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy
Rowerowe (druk 1793);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1793 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Kultury i Turystyki – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1793.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0
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Uchwałę Nr LVII/1708/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z samorządami
Województwa Pomorskiego dotyczącej wspólnego przygotowania oraz
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na
realizację promocji produktu turystycznego pn.: Pomorskie Trasy
Rowerowe
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

35C) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
"Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Miasto Gdańsk - Etap II" (druk 1798);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1798 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Zrównoważonego Rozwoju – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1798.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr LVII/1709/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
"Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Miasto Gdańsk - Etap II"
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

36) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1777);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1777 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1777.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

21
6
0

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

Uchwałę Nr LVII/1710/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

37) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod
firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1778);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ – z-ca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 1778 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1778.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1711/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 września 2018 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

38) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska
a Gminą Żukowo w sprawie realizacji przez Gminę Żukowo w granicach
administracyjnych Miasta Gdańska Zadania pn.: "Budowa węzła
integracyjnego w Rębiechowie wraz z trasami dojazdowymi" i jego
finansowania oraz przekazania zarządzania drogą (druk 1769);
MACIEJ RADOWICZ – z-ca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni
Przedstawił projekt uchwały nr 1769 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1769.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1712/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a
Gminą Żukowo w sprawie realizacji przez Gminę Żukowo w granicach
administracyjnych Miasta Gdańska Zadania pn.: "Budowa węzła
integracyjnego w Rębiechowie wraz z trasami dojazdowymi" i jego
finansowania oraz przekazania zarządzania drogą
z dnia 27 września 2018 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

39) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek
opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia
sposobu pobierania opłat (druk 1787);
MACIEJ RADOWICZ – z-ca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni
Przedstawił projekt uchwały nr 1787 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1787.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

22
7
0

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

Uchwałę Nr LVII/1713/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat
za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu
pobierania opłat
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

40) w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zarządcy drogi wojewódzkiej
nr 501 na odcinku mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
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w granicach
(druk 1788);

administracyjnych

Gminy

Miasta

Pruszcz

Gdański

MACIEJ RADOWICZ – z-ca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg
i Zieleni
Przedstawił projekt uchwały nr 1788 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1788.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1714/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zarządcy drogi wojewódzkiej
nr 501 na odcinku mostu przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

41) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim
i Powiatem Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Starogardzkiemu
organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (druk 1782);
PIOTR KRYSZEWSKI – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
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Przedstawił projekt uchwały nr 1782 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1782.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1715/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Starogardzkim
i Powiatem Gdańskim w sprawie powierzenia Powiatowi
Starogardzkiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

42) w sprawie powierzenia "Innobaltica" Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku wykonywania części zadań własnych
Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego
(druk 1791);
PIOTR KRYSZEWSKI – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 1791 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
K. Strategii i Budżetu - pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1791.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1716/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie powierzenia "Innobaltica" Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku wykonywania części zadań własnych
Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

43) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1725);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1725 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Radna EMILIA LODZIŃSKA – powiedziała, że bardzo szczegółowo
przeczytała uzasadnienia do tych wszystkich druków dotyczących bonifikaty.
Dodała też, że o ile darowizny czy sprzedaż mieszkań jest dokonywana
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między bliskimi to jest jeszcze zrozumiałe, nie zrozumiałe jest to że osoba
nabyła mieszkanie z 90 % bonifikatą i po krótkim terminie je sprzedała,
przede wszystkim nie zachowała terminu 5 letniego który jest wskazany
w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (rozchodzi się o druk
1726). Poprosiła nabywców tych bonifikat o to, aby trzymali się tego terminu
5 letniego po zakupie mieszkania.
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów, powiedział, że intencją tej uchwały było to, że osoba która
nabyła lokal mieszkalny, dane środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła
na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, nie było to nacechowane
„cwaniactwem” czyli ze dorabia się na lokalu, tylko po prostu poprawia swoje
warunki mieszkaniowe. Dodał, że cel ustawy czyli zaspokojenie swoich
potrzeb mieszkaniowych został spełniony.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1725.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

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

Uchwałę Nr LVII/1717/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

44) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1726);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
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Przedstawił projekt uchwały nr 1726 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1726.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

24
0
5

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

Uchwałę Nr LVII/1718/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

45) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1727);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1727 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1727.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

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

Uchwałę Nr LVII/1719/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

46) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1728);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1728 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1728.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

28
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr LVII/1720/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

47) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1729);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1729 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1729.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
2

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

Uchwałę Nr LVII/1721/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

48) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1730);
ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1730 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1730.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
2

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

Uchwałę Nr LVII/1722/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

49) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1732);

71

ROLAND DUDZIUK – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży
Lokali i Gruntów
Przedstawił projekt uchwały nr 1732 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Polityki Gospodarczej i Morskiej – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1732.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
2

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

Uchwałę Nr LVII/1723/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

49A) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
oraz trybu ich pobierania (druk 1774);
Radna BEATA DUNAJEWSKA
– przewodnicząca K. Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia
Przedstawiła projekt uchwały nr 1774 z uzasadnieniem.

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Prezydent Miasta Gdańska – rekomenduje uchwałę

MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie,
doprecyzowała
omówienie
projektu
uchwały
wraz
z uzasadnieniem.
Radny PIOTR BORAWSKI – Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, na wstępie zaznaczył, że radni Platformy Obywatelskiej
przez ostatnie lata współpracując z Panem Prezydentem, również
współpracując z Panią Przewodniczącą Dunajewską realizowali szereg
różnego rodzaju programów społecznych. Wspomniał ,ze było wiele rozmów
na te tematy, ale jak widać okres kampanii wyborczej wzmaga różnego
rodzaju możliwości, co cieszy. Dodał, że każde ugrupowanie startujące
w wyborach ma swój program i swoje podejście do różnych tematów. PO
chce zaproponować usługi wytchnieniowe oraz bon opiekuńczy. PO poprze
ten projekt ale gdy wygra wybory to będą chcieli dołożyć do tej propozycji
postulaty programowe.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
– przewodnicząca K. Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia, dodała tylko jedną rzecz merytoryczną,
że uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku. Nawiązała do
wypowiedzi poprzednika mówiąc, że w żaden sposób nie łączyła by tego
projektu z kampanią wyborczą. Dodała, że przez ostatnie 4 lata uczestniczyła
w każdym dobrym projekcie społecznym, m.in. Rada Seniorów czy prace
w zespole do in vitro. Wspomniała, że być może projekt powstał zbyt późno,
ale lepiej późno niż w cale.
Radny ŁUKASZ HAMADYK – zaapelował do przedstawicieli partii
politycznych, żeby nie robić politycznej agitki tylko zrobić to co należy czyli
wesprzeć ten projekt.
Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1774.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

27
0
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr LVII/1724/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu ich pobierania
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.

50) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2018 (druk 1765);
MARIA MAŚLAK – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału
Przedstawiła projekt uchwały nr 1765 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1765.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1725/18
Rady Miasta Gdańska
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zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2018
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

51) w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (druk 1775);
MARIA MAŚLAK – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału
Przedstawiła projekt uchwały nr 1775 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1775.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1726/18
Rady Miasta Gdańska

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019
z dnia 27 września 2018 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.

52) w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum
Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku (druk 1735);
MARIA MAŚLAK – p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału
Przedstawiła projekt uchwały nr 1735 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1735.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1727/18
Rady Miasta Gdańska

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.

53) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" (druk 1766);
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MAGDALENA SKIBA – kierownik Referatu Współpracy w Wydziale
Rozwoju Społecznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 1766 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Radny ANDRZEJ KOWALCZYS – powiedział, że jest pod wrażeniem w jaki
sposób miasto organizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Kwota przeznaczona na działalność organizacji pozarządowych też robi
wrażenie. Dodał, że należy się cieszyć, że miasto ufa społecznikom
przekazując do realizacji im ważne zadania. Podziękował za pracę
pracownikom w takich organizacjach.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – zapytała czy w tej kwocie ponad
58 mln zł są też środki które będą przeznaczane na wdrażanie w życie tzw.
modelu równego traktowania oraz na działalność seks edukatorów
w szkołach. Dopytała władze miasta o pracę urzędników, czy nie można by
było bardziej dociążyć pracowników w wykonywaniu niektórych zadań które
są w tym programie żeby nie musieć tyle środków przeznaczać na pracę
pozarządową.
PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że
Pani radna doskonale powinna wiedzieć jak wygląda model, bo go
oprotestowała, a w tym modelu jest napisane między innymi w jaki sposób
będzie się odbywało jego finansowanie. Odniósł się do seks edukatorów,
powiedział że nie ma takiego pojęcia w modelu, nie jest to finansowane
z tych zadań. Dodał, że gdańskich urzędników nie da się bardziej dociążyć,
miasto Gdańsk w obszarze Wydziału Rozwoju Społecznego ma najmniejszą
liczbę urzędników w stosunku do innych miast. Wspomniał, że miasto
powinno być brokerem innowacji i działań a nie zastępowało organizacje
społeczne czy organizacje pozarządowe. Chodzi o to aby zlecać zadania
w zaufaniu do ludzi nie pod kontrolą Państwa tylko w zaufaniu do mieszkanek
i mieszkańców Gdańska.
Radna ANNA MARIA KOŁAKOWSKA – zwróciła uwagę Prezydentowi
Kowalczukowi, że zrobił z siebie pośmiewisko w programie Jana
Pospieszalskiego, kłamiąc przed całą Polską.
PIOTR KOWALCZUK - z-ca Prezydenta Miasta Gdańska, powiedział, że
trzeba było się wsłuchać w program, wspomniał że to w sądzie były kłamstwa
z Pani radnej udziałem. W programie Pan Pospieszalski próbował wmówić
Prezydentowi kłamstwa których w rzeczywistości nie było.
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Radna BEATA DUNAJEWSKA
– przewodnicząca K. Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia, pogratulowała tego projektu,
pogratulowała organizacjom pozarządowym tego co robią dla Gdańska, dla
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dodała, że chciałaby wzbudzić
w radnej Kołakowskiej dwa uczucia: wdzięczności i zaufania. Dodała, że
ludzie którzy pracują w organizacjach pozarządowych to są ludzie którzy
kochają swoją pracę a jednocześnie są na tyle profesjonalni że każde
zadanie potrafią zrealizować w 100%.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1766.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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3
5

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

Uchwałę Nr LVII/1728/18
Rady Miasta Gdańska

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

54) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki budżetowej Miasta
Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu
(druk 1758);
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania
Przedstawiła projekt uchwały nr 1758 z uzasadnieniem.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Radna EMILIA LODZIŃSKA – zadała pytanie odnośnie osób
rekomendowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy to będą
rodziny które są pod opieką. Chciałaby aby nie dochodziło do nadużyć,
czy będzie jakaś weryfikacja tych osób czy te osoby będą objęte przez
jakiś czas opieką i dopiero wtedy nastąpi rekomendacja dziecka do
żłobka, w jaki sposób technicznie się to będzie odbywało.
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania, odpowiedziała mówiąc że zapisy mają na celu
ochronę tych ludzi którzy są długotrwale objęci opieką. Dodała, że chodzi
o to aby tych ludzi uaktywnić w jakiś sposób np. pójściem do pracy.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – poprosiła aby była nad tym kontrola, żeby
nie było tak że ze żłobka będzie korzystało dziecko których rodzice bądź
rodzic nie pracuje i mógłby się zająć dzieckiem, a nie dostanie się dziecko
gdzie obydwoje rodziców pracuje.
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania, dopowiedziała, że kryteria wg których dzieci są
kwalifikowane do żłobka są to kryteria ustawowe, w pierwszej kolejności
należy wspierać osoby samotne, niepełnosprawne.
Radna EMILIA LODZIŃSKA – doprecyzowała swoją myśl, że chodzi jej
o takie rodziny które są objęte opieką z MOPR natomiast żeby nie było
takiej sytuacji że są to osoby którym nie chce się pracować, siedzą w domu
i jest im dobrze bo są objęte pomocą z MOPR-u. Podsumowała mówiąc
że dostęp do żłobka powinny mieć osoby oczywiście niepełnosprawne,
samotne a nie tak ja wielokrotnie się zdarzało że niby osoby samotne, we
wszystkich kwestionariuszach się tak pisało a się okazywało że prowadzą
wspólne gospodarstwa z partnerem.
GRZEGORZ SZCZUKA – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
wypowiedział się na temat pozostawania klientem systemu pomocy
społecznej , systemu wsparcia, Wspomniał, że jest ustawa o pomocy
społecznej która dokładnie mówi o kryteriach jakie trzeba spełnić kryteria
by stać się klientem w tymże systemie. Jeśli się zdarzy sytuacja w której
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okaże się że ktoś zadeklarował inaczej niż jest, to taka sytuacja jest
natychmiast kontrolowana przez pracownika socjalnego i jeśli trzeba
zgłaszana do wyższych służb np. do prokuratury.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1758.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1729/18
Rady Miasta Gdańska

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków - jednostki budżetowej Miasta
Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

55) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 "Dzwoneczek" z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu (druk 1759);
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania
Przedstawiła projekt uchwały nr 1759 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1759.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1730/18
Rady Miasta Gdańska

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 10 "Dzwoneczek" z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Królewskie Wzgórze 2 i nadania jej statutu
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.

56) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 "Bursztynek" z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu (druk 1760);
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania
Przedstawiła projekt uchwały nr 1760 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1760.
Za

-

25
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przeciw
wstrzymało się

-

0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1731/18
Rady Miasta Gdańska

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 11 "Bursztynek" z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Wilanowskiej 16 i nadania jej statutu
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.

57) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 "Żagielek" z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu (druk 1761);
AGNIESZKA KOZOŃ
– kierownik Referatu Niesamorządowej
Edukacji i Wychowania
Przedstawiła projekt uchwały nr 1761 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Komisja wiodąca: K. Spraw Społ. i Ochr. Zdrowia – pozytywna

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1761.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1732/18
Rady Miasta Gdańska

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Nr 12 "Żagielek" z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Olsztyńskiej 12 i nadania jej statutu
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 61 do niniejszego protokołu.

58) w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk
Południe (druk 1794);
Radna ANNA WIRSKA – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 1794 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag

Radny ADAM NIERODA - podziękował Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego oraz Przewodniczącej tej komisji za sprawne procedowanie
nad tym drukiem, ponieważ daje to szanse na to żeby wybory do Rad
Dzielnicy mogły się odbyć na wiosnę.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały druk 1794.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

Rada Miasta Gdańska
83

w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr LVII/1733/18
Rady Miasta Gdańska

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia GórnaGdańsk Południe
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu.

59) w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutu Dzielnicy
Orunia Górna-Gdańsk Południe (druk 1795);
Radna ANNA WIRSKA – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 1795 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1795.
Za
przeciw
wstrzymało się

-

26
0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1734/18
Rady Miasta Gdańska
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w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutu Dzielnicy
Orunia Górna-Gdańsk Południe
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

60) w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na
działalność statutową jednostek pomocniczych (druk 1796);
Radna ANNA WIRSKA – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 1796 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1796.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1735/18
Rady Miasta Gdańska

w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na
działalność statutową jednostek pomocniczych
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
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61) zmieniającej Statut Miasta Gdańska (druk 1797);
Radna ANNA WIRSKA – Przewodnicząca Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego
Przedstawiła projekt uchwały nr 1797 z uzasadnieniem.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Poinformował o następujących opiniach Komisji:
Prezydent Miasta Gdańska – nie wniósł uwag

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały druk 1797.
Za
przeciw
wstrzymało się

-
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0
0

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

Uchwałę Nr LVII/1736/18
Rady Miasta Gdańska

zmieniającej Statut Miasta Gdańska
z dnia 27 września 2018 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Załączniki nr 66 i 67 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zakończył obrady LVII sesji Rady Miasta Gdańska.
Obrady zakończono o godzinie 14:00.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

Podinspektor BRMG
Agnieszka Witkowska
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