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Informacja na temat etapu realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2019 roku
W 2019 roku Rada Miasta podjęła ogółem 429 uchwały, 5 apeli i 2 oświadczenia, w tym:
- 9 uchwał w sprawach formalnych,
- 420 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta.
Poniższa tabela przedstawia stan realizacji uchwał przekazanych Prezydentowi Miasta:
Uchwały
Lp.

Wydział / Jednostka

wykonane

w trakcie
realizacji1)

nie
wykonane

1.

Budżetu Miasta i Podatków

32

29

3

-

2.

Finansowy

1

-

1

-

3.

66

33

33

-

4.

Biuro Rozwoju Gdańska
– zagospodarowanie przestrzenne
Biuro Prezydenta ds. Kultury

14

12

2

-

5.

Biuro Prezydenta

1

1

-

-

6.

Biuro Zamówień Publicznych

1

1

-

-

7.

Biuro Informatyki

1

1

-

-

8.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

2

2

-

-

9.

Biuro Rady Miasta Gdańska

50

50

-

-

4

4

-

-

105

100

3

2

12. Geodezji

9

9

-

-

13. Komunikacji

1

1

-

-

14. Gospodarki Komunalnej

59

49

10

-

15. Polityki Gospodarczej

10

9

1

-

16. Kadr i Organizacji

1

1

-

-

17. Skarbu

18

18

-

-

18. Środowiska

7

6

1

-

19. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2

1

1

-

20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

8

6

2

-

21. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

23

23

-

-

22. Zarząd Transportu Miejskiego

2

2

-

-

23. Gdańskie Centrum Świadczeń

2

2

-

-

24. Hevelianum

1

1

-

-

420

361

57

2

10. Programów Rozwojowych
11. Rozwoju Społecznego

RAZEM
1)

podjęte

w tabeli w pozycji „w trakcie realizacji” ujęto uchwały podjęte w 2019 roku, których realizacja nastąpi w 2020 roku.
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Uchwały nie zrealizowane

- 2 uchwały

VI/78/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby
z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
W wyniku zmian w systemie oświaty, z dniem 31 sierpnia 2019 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 33 wygasło Gimnazjum Przysposabiające do Pracy, a na mocy uchwały Rady Miasta zlikwidowano Szkołę
Mistrzostwa Sportowego nr 2. Z dniem 1.09.2019 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 pozostała
jedynie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Rada Miasta zdecydowała, że Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zostanie
przeniesiona do budynku przy al. Hallera 16/18, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Gdańsku, a następnie włączona do tego Centrum.
W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty, szkoła nie została przeniesiona do budynku przy al. Hallera
16/18, nadal funkcjonuje w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 75.
XII/217/19 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy
Miasta Gdańska na lata 2019 – 2021”
Rada Miasta przyjęła „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta
Gdańska na lata 2019 – 2021”. Jest to kompleksowy program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gdańska, który nie tylko
oferuje szczepienia, ale przede wszystkim szeroką edukację w kierunku zapobiegania rakowi szyjki macicy. Projekt programu
uzyskał wymaganą opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ze względu na brak dostępności
szczepionek na polskim rynku nie jest możliwe wykonywanie szczepień przeciwko HPV.

Uchwały w trakcie realizacji

- 57 uchwał

1. Wydział Budżetu Miasta i Podatków

- 3 uchwały

W roku 2019 Rada Miasta podjęła 3 uchwały związane z gospodarką finansową Miasta, których realizacja nastąpi
w 2020 r.
XV/323/19 w sprawie opłaty miejscowej, zmieniona uchwałą Nr XVIII/441/19
Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru,
terminy płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od
1 stycznia 2020 r.
XV/324/19 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 20.11.2019 r., poz. 5129.
2. Wydział Finansowy

- 1 uchwała

XVII/351/19 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W związku ze zmianą zapisu art. 59a ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta wyraziła zgodę na niedochodzenie
od dłużnika należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od zadłużenia, jeżeli wysokość świadczenia
pieniężnego o charakterze cywilnoprawnym wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości
40 euro. Uchwałę stosuje się do transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 r. oraz zawartych przed dniem 1 stycznia 2020r.,
przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020r. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2019 r., poz. 6003.
3. Biuro Rozwoju Gdańska
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- 33 uchwały

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa
od 12 do 24 miesięcy.
4. Biuro Prezydenta ds. Kultury

- 2 uchwały

XVII/354/19 w sprawie wzniesienia Pomnika Lecha Bądkowskiego
W związku z ustanowieniem roku 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego, Rada Miasta zaakceptowała inicjatywę
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego i Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku” wzniesienia pomnika Lecha Bądkowskiego. Pomnik zostanie postawiony
na skwerku u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi. Koszty wykonania pomnika zostaną pokryte ze środków zgromadzonych
przez wnioskodawców, a zagospodarowanie otoczenia sfinansuje Miasto. W pierwszej połowie 2020 r. zostanie
przeprowadzony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika.
XVII/355/19 w sprawie wzniesienia Pomnika Ireny Jarockiej
Rada Miasta zaakceptowała wzniesienie pomnika Ireny Jarockiej na skwerze jej imienia w dzielnicy Oliwa. Koszty jego
wykonania pokryje Fundacja Ireny Jarockiej, natomiast zagospodarowanie otoczenia zostanie sfinansowane przez Miasto.
W pierwszej połowie 2020 r. zostanie przeprowadzony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika.
5. Wydział Rozwoju Społecznego

- 3 uchwały

XIV/310/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020
Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gdańska na rok 2020. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu i/lub środków psychoaktywnych w tym NSP
(Nowych Substancji Psychoaktywnych) poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień, wzrost społecznej świadomości, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu
i/lub substancji psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu. Program pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zaplanowana
na realizację Programu kwota wynosi 13.000.000 zł.
XIV/311/19 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2020
roku
Rada Miasta rozumiejąc rolę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej, ustaliła miesięczne kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej
w wysokości:
- 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej,
- 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku działa przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Środki na
dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Szczegółowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2020 w wysokości 238.560 zł. Działalność Centrum finansowana jest także z innych źródeł, między innymi
z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
XV/345/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
Rada Miasta przyjęła "Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok". Celem
Programu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich
działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej. Współpraca Miasta
z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, jawności, równości szans i zrównoważonego rozwoju. Na realizację zadań zlecanych organizacjom
zaplanowano 71.777.426 zł. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku
Publicznego.
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6. Wydział Gospodarki Komunalnej

- 10 uchwał

V/47/19 w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie
Miasta Gdańska do roku 2035”
Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w zakresie ogłoszonego konkursu w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności". Uzyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł,
przeznaczone na opracowanie dokumentu strategicznego oraz konsultacje społeczne z kampanią informacyjno-promocyjną
realizowane w 2020 r.
XIII/264/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego, zmienione uchwałą Nr 446/19
Rada Miasta uchwaliła nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych oraz udzielania pomocy w wynajęciu lokali
mieszkalnych w zasobach TBS, które mają doprowadzić do zwiększenia dostępności lokali dla rodzin zagrożonych
wykluczeniem mieszkaniowym, rotacji w zasobie oraz sprawnej realizacji zakwalifikowanych wniosków. Rada określiła
między innymi:
- kryteria ubiegania się o najem lokalu poprzez zastosowanie kwalifikacji punktowej uwzględniającej sytuacje zdrowotną
i rodzinną wnioskodawcy,
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas
nieoznaczony i najem socjalny lokalu,
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu,
- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
- warunki dokonywania zamian lokali,
- tryb rozpatrywania wniosków o najem oraz sposób kontroli społecznej,
- zasady postepowania w stosunku do osób, którym wygasł dotychczasowy tytuł prawny lub pozostały w lokalu
opuszczonym z różnych powodów przez najemcę oraz przypadki, w jakich można się ubiegać o uzyskanie tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu,
- tryb postępowania w przypadku przekształceń struktury lokalu,
- warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
- zasady przeznaczania lokali na realizację zadań pomocy społecznej,
- zasady i tryb najmu lokali w zasobach TBS.
Uchwały wdrażają zapisy Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 r. Przyjęte zasady zaczęły
obowiązywać od stycznia 2020 r. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
30.09.2019 r., poz. 4304 oraz z dnia 17.01.2020 r. poz. 531.
XV/334/19, XVII/447/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
Rada Miasta ustaliła ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- dla odpadów segregowanych w wysokości 165 zł,
- podwyższoną dla odpadów niesegregowanych w wysokości 330 zł.
Stawki mają zastosowanie do opłat należnych za 2020 rok i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 21.11.2019 r., poz. 5164 i z dnia 17.01.2020 r., poz. 532.
XVII/423/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
XVII/424/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała Miasto do dostosowania uchwał
w terminie 12 miesięcy od daty wejścia jej w życie. W związku z tym, Rada Miasta uchwaliła nowy Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, który zawiera zmiany porządkujące w stosunku do uchylanego
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i wielokrotnie zmienianego dotychczasowego Regulaminu z 2015 r.
Odbieranie niesegregowanych odpadów przewidziane jest jedynie w przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki.
Zmieniono zasady postępowania w przypadku stwierdzenia braku segregacji. Uzupełniono przepisy o rodzaje i minimalną
pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Określono wymogi dla miejsc gromadzenia
odpadów pod kątem utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. W zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości, Miasto zapewnia odbieranie bioodpadów z miejsc ich wytwarzania. Nie
dopuszczono przyjmowania odpadów kuchennych z brązowego pojemnika w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Postanowiono o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wprowadzono
zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną kompostujących bioodpady
w kompostowniku przydomowym w określony w Regulaminie sposób, ale nie zwolniono właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady z obowiązku posiadania pojemnika (brązowego) na te odpady. Uporządkowano
i usystematyzowano przepisy dotyczące sposobu pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów. Zobowiązano Miasto
do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
o charakterze mieszanym, tzn. częściowo zamieszkałych, a częściowo niezamieszkałych. Uchwała zniosła obowiązkowe
wyposażanie w pojemniki przez Miasto właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. W związku z możliwością składania
deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi uzupełniono przepisy o sposób wskazania lokalizacji przyporządkowanego ww. budynkom lub
ich częściom oddzielnego miejsca gromadzenia odpadów. Zachowano także termin 1 lutego 2020 r. wejścia w życie zmian
w zakresie częstotliwości odbioru odpadów, tj. przejście z cyklu krotności odbioru w miesiącu na cykl krotności odbioru
w tygodniu. Dostosowano i ujednolicono nazewnictwo do nowych definicji wynikających z nowelizacji ustawy. Ponadto,
w związku ze zmianą statusu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacyjnym z regionalnej na
instalację komunalną, zmianie uległy przepisy dotyczące wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami oraz dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Nowe regulacje obowiązują od 1 lutego 2020 r. Uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r., poz. 6252 i poz. 6253.
XVII/425/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rada Miasta wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od tego czy nieruchomość
jest zamieszkała, czy nie oraz uchwaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych oraz dla nieruchomości częściowo zamieszkałych. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie wynoszą
one odpowiednio:
- 0,88 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 110 m2,
- 0,10 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów w sposób selektywny, Rada ustaliła podwyższoną stawkę
opłaty w wysokości:
- 1,76 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nieprzekraczającej 110 m2,
- 0,20 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2.
Przyjęte stawki mają zastosowanie do obliczania opłaty należnej od nieruchomości zarówno w części stanowiącej
nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, jak i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie,
w przypadku kompostowania bioodpadów w nieruchomościach jednorodzinnych zwolniono właścicieli z części opłaty
wynoszącej 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.11.2019 r., poz. 5165.
XVII/426/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rada Miasta ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek przeznaczony
do zbierania odpadów powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w zależności od ich pojemności
i rodzaju odpadów. Podstawowa stawka wynosi od 2,90 zł za najmniejszy pojemnik o wielkości 60 l do 982 zł za
prasokontener o wielkości 20 m3 w przypadku odpadów resztkowych i od 2,40 zł do 786 zł w przypadku odpadów
podzielonych na frakcje. Stawka ulega podwojeniu, jeśli właściciel nie segreguje odpadów. Nowe stawki obowiązywały do 1
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lutego 2020 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r. poz. 6256.
XVII/427/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rada Miasta określiła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązujące od 1 lutego 2020 r. w zależności od rodzaju
nieruchomości: zamieszkałe; niezamieszkałe, a powstają odpady komunalne; częściowo zamieszkałe i niezamieszkałe oraz
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przygotowano 4 wzory deklaracji z załącznikami. Z deklaracji
i załączników korzystają również administratorzy zgłaszający budynki wielolokalowe, tj. spółdzielnie mieszkaniowe,
Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe. Prawidłowe brzmienie opisów odsyłających zawartych w formularzach
jest istotne dla właściwego wypełnienia deklaracji i określenia wysokości opłaty. Deklaracje mogą być składane również
elektronicznie z zachowaniem określonych w uchwale warunków i w odpowiednim trybie. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r. poz. 6258.
7. Wydział Polityki Gospodarczej

- 1 uchwała

XV/338/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz partnera prywatnego
realizującego przedsięwzięcie "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku".
Załącznikiem do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest „Przedwstępna Warunkowa Umowa Sprzedaży
Nieruchomości Celu Komercyjnego", zawarta w formie aktu notarialnego, w której Miasto zobowiązało się (po spełnieniu
określonych w umowie warunków) do sprzedaży na rzecz partnera prywatnego nieruchomości Miasta. Sprzedaż nastąpi
przez notarialne zawarcie "Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego". Obecnie partner
prywatny, GGI Dolne Miasto sp. z o.o. sp.k., podejmuje działania związane między innymi z zakupem nieruchomości,
finansowaniem całego przedsięwzięcia oraz realizacją wskazanych w umowie działań związanych z projektowaniem
obiektów celu publicznego – inwestycji miejskich.
8. Wydział Środowiska

- 1 uchwała

V/42/19 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli
wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Rada Miasta przyjęła tryb postępowania o udzielanie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Miasta pochodzących z wpływów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów. Rada Miasta określiła zasady postępowania,
zapewniające jawność postępowania, maksymalizację efektów oraz koordynację procesu planowania i realizacji zadań. Na
ogłoszony konkurs ofert na realizację automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na
terenie Miasta wpłynęła jedna oferta. Umowa na realizację zadania zawarta zostanie w I półroczu 2020 r. Uchwała weszła
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4.03.2019 r., poz. 1049.
9. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- 1 uchwała

XVII/370/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi
w obwieszczeniu Ministra Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki zostały utrzymane w niezmienionej wysokości w stosunku do stawek
obowiązujących w 2019 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r., poz. 6244.
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10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- 2 uchwały

XI/190/19 w sprawie współdziałania Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn.
„Cała Naprzód II” Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do podpisania porozumienia z władzami Gminy Pszczółki i Gminy Suchy
Dąb pełniącymi rolę Partnerów w projekcie „Cała Naprzód II”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.983.600 zł.
Realizacja projektu przewidziana jest do 30 czerwca 2021 r.
XV/341/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Złożono wniosek na realizację programu i otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.588.754,25 zł. 2
stycznia 2020 r. zawarto z Wojewodą Pomorskim umowę o przekazanie środków. Od 1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie
wniosków indywidualnych.
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Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Rada Miasta Gdańska podjęła 429 uchwał, w tym:

I. 9 uchwał w sprawach formalnych
dotyczyły zmiany Wiceprzewodniczącej Rady, zmian w składach osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków
i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska, powołania doraźnej Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta
Gdańska i ustalenia zakresu jej działania oraz zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019 i 2020.

II. 420 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta
w tym:
32 uchwały z zakresu budżetu
VI/54/19, IX/139/19, XI/172/19, XII/213/19, XIII/250/19, XIV/295/19, XV/321/19, XVII/349/19, XVIII/437/19 zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta dokonywała aktualizacji planowanych przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
bieżących i inwestycyjnych Gdańska o charakterze wieloletnim.
VI/55/19, IX/140/19, XI/173/19, XII/214/19, XIII/251/19, XIV/296/19, XV/322/19, XVII/350/19, XVIII/438/19 zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zostało skierowane do Rady Miasta oddzielnym
dokumentem 31 marca 2020 r.
VI/56/19, XVIII/439/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki
W związku z nieuruchomieniem kredytu w poprzednich latach kredyt został postawiony do dyspozycji Miasta w
następujących kwotach:
- w 2019 r. - 300 mln zł,
- w 2020 r. - 200 mln zł.
Spłata kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi do 2044 r. z dochodów własnych Miasta.
XII/211/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Gdańska za 2018 rok
XII/212/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok i udzieliła Prezydentowi
absolutorium.
XII/215/19, XIII/253/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu
W związku z licznymi zmianami organizacji placówek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych oraz
powstaniem nowych placówek organizacyjnych, Rada Miasta dokonała zmian w uchwale tworzącej jednostkę.
XII/216/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
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Rada Miasta zaktualizowała wykaz inkasentów opłaty skarbowej i wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
skarbowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 01.08.2019 r., poz. 3656.
XIII/252/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczki, zmieniona uchwałą Nr XVIII/440/19
Rada Miasta wyraziła zgodę na zaciągnięcie w latach 2020 – 2021 kredytu długoterminowego do wysokości
550 mln zł w kwotach:
- w 2020 roku – 354.500.000 zł,
- w 2021 roku – 195.500.000 zł.
Kredyt ma być przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań
inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki. Spłata kredytu i powstałych
z tego tytułu zobowiązań nastąpi do 2045 r. z dochodów własnych Miasta.
XV/323/19 w sprawie opłaty miejscowej, zmieniona uchwałą Nr XVIII/441/19
Rada Miasta wprowadziła opłatę miejscową na terenie Gdańska, określiła jej wysokość, zasady ustalania i poboru,
terminy płatności oraz wyznaczyła inkasentów i przysługujące im wynagrodzenie. Stawki opłaty miejscowej obowiązują od
1 stycznia 2020 r.
XV/324/19 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta określiła obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. roczne stawki podatku od nieruchomości oraz utrzymała
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych na cmentarze komunalne oraz dla budynków lub ich części
przeznaczonych pod biblioteki i związane z nimi grunty. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 20.11.2019 r., poz. 5129.
XVIII/434/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2047. Wieloletnia Prognoza Finansowa
prezentuje główne wielkości budżetowe, zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu
z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny Miasta
Gdańska o charakterze wieloletnim przy ograniczeniu fakultatywnych wydatków bieżących oraz przedstawia możliwości
dochodowe Miasta, w tym dochodów własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz emisji obligacji komunalnych.
XVIII/435/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok
W roku 2020 gospodarka finansowa Miasta prowadzona będzie zgodnie z uchwalonym budżetem.
1 uchwała z zakresu finansów
XVII/351/19 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W związku ze zmianą zapisu art. 59a ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta wyraziła zgodę na niedochodzenie
od dłużnika należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od zadłużenia, jeżeli wysokość świadczenia
pieniężnego o charakterze cywilnoprawnym wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości
40 euro. Uchwałę stosuje się do transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 r. oraz zawartych przed dniem 1 stycznia 2020r.,
przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020r. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2019 r., poz. 6003.
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66 uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę opracowywania
i uchwalania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian tych planów. Cała procedura trwa
od 12 do 24 miesięcy.
Uchwały uchwalające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
V/32/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasto rejon Akademii
Muzycznej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXI/573/16 z dnia 31.03.2016 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy kampusu Akademii Muzycznej oraz modernizacji i rozbudowy
budynku dawnych koszar. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 07.03.2019 r., poz. 1132.
V/33/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ul. Reja i potoku
Strzyża w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLV/1328/17 z dnia 30.11.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Głównymi celami sporządzenia planu było:
- umożliwienie poszerzenia kanału potoku Strzyża,
- przeznaczenie terenów zielonych wzdłuż potoku na cele rekreacyjne,
- ustalenie zasad kształtowania przestrzeni w okolicy lokalnego centrum usługowego,
- ustalenie jednolitych wytycznych dla nowej zabudowy.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
12.03.2019 r., poz. 1165.
V/34/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno rejon Potoku
Smęgorzyńskiego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLVIII/1191/17 z dnia 28.09.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było przeprowadzenie korekty linii zabudowy ze względu na obecność terenów zielonych oraz
linii wysokiego napięcia, a także zmiana parametrów zabudowy nawiązując do istniejącej zabudowy na terenach
sąsiadujących. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 12.03.2019 r., poz. 1166.
VI/57/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w
mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLVIII/1438/18 z dnia 22.02.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu była weryfikacja parametrów urbanistycznych i zasad zagospodarowania terenu, weryfikacja
zasad obsługi drogowej oraz rozszerzenie zakresu przeznaczenia działki 138/14 obr. 35 z usług na funkcje produkcyjno usługowe. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
dnia 19.04.2019 r., poz. 1909.
VI/58/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy
Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLV/1325/17 z dnia 30.11.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było dopuszczenie funkcji mieszkaniowej i zwiększenie programu usługowego w celu rozwoju
zaplecza socjalnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz wzmocnienie potencjału inwestycyjnego poprzez zmianę parametrów
zabudowy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
dnia 12.04.2019 r., poz. 1772.
VIII/108/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno, rejon ulic Kartuskiej
i Smęgorzyńskiej II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1017/17 z dnia 25.04.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było:
- wzmocnienie funkcji usługowej poprzez wytworzenie ciągu zabudowy usługowej wzdłuż ulicy Kartuskiej, mającej
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jednocześnie być barierą akustyczną dla terenów mieszkaniowo– usługowych,
- weryfikacja parametrów urbanistycznych terenu i zasad jego zagospodarowania,
- weryfikacja zasad obsługi drogowej.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
11.05.2019 r., poz. 2260.
VIII/109/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ul.
Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLV/1326/17 z dnia 30.11.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy pawilonów handlowych. Uchwała weszła w życie po upływie 14
dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 11.05.2019 r., poz. 2261.
IX/141/19 w sprawie prawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka rejon Nabrzeża
Szyprów w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1130/17 z dnia 29.06.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie modernizacji części Nabrzeża Szyprów. Uchwała weszła w życie po upływie 14
dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12.06.2019 r., poz. 2851.
IX/142/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice - rejon ulic Nowy Świat
i Penelopy w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr L/1483/18 z dnia 29.03.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem
sporządzenia planu było umożliwienie rozbudowy stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni leków. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29.05.2019 r., poz. 2616.
IX/143/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy lesie w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLIII/1192/17 z dnia 28.09.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było dopuszczenie zabudowy mieszkalno - usługowej poprzez zmianę funkcji terenu i zniesienie
linii zakazu zabudowy (30 m od lasu). Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 22.05.2019 r., poz. 2487.
XI/174/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana
Huta w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLVIII/1441/18 z dnia 22.02.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było dopuszczenie lokalizacji obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 08.07.2019 r.,
poz. 3232.
XII/219/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Podleckiego
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVII/1687/1 z dnia 27.09.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie budowy żłobka i przedszkola, wykreowanie terenów rekreacyjnych z
powiązaniami pieszymi i pieszo - rowerowymi oraz uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych wzdłuż
potoku Maćkowy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 16.07.2019 r., poz. 3361.
XIII/254/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon Stągwi
Mlecznych w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLII/1165/17 z dnia 31.08.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie odbudowy budynku odwachu straży spichrzowej przy Zespole Baszt Bramy
Stągiewnej oraz otwieranego „Mostu na Szopy” (Most Mątników / Most Rogoźników). Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.10.2019 r., poz. 4458.
XIII/255/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy
Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku
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Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LIII/1532/18 z dnia 24.05.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było wydzielenie dopływu potoku Strzyża, korekta układu transportowego wynikająca z
rezygnacji z przebiegu linii tramwajowej, zniesienie wymogu realizacji 20% usług oraz wymaganej wielkości działek
budowlanych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 07.10.2019 r., poz. 4459.
XIII/256/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic Nowej
Inżynierskiej i Gostyńskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LV/1563/18 z dnia 28.06.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu była zmiana przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na usługowo - mieszkaniową i dopuszczenie
zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 07.10.2019 r., poz. 4460.
XIII/257/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulic
Mamuszki i Goplańskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVI/1630/18 z dnia 30.08.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla obszaru nie objętego planem miejscowym
oraz w części objętej planem zmiana przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na mieszkaniowo - usługową. Uchwała weszła
w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.10.2019 r., poz. 4461.
XIII/258/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulic Cedrowej i
Czereśniowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLIII/1194/17 z dnia 28.09.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było: umożliwienie realizacji większego programu usług (w tym przedszkola), zniesienie części
rezerw drogowych w rejonie ul. Czereśniowej, weryfikacja linii rozgraniczających uwzględniająca realizowaną ul. tzw. Nową
Bulońską, wyznaczenie rezerwy pod zbiornik retencyjny, tereny zieleni rekreacyjnej oraz powiązań pieszych i ekologicznych.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
07.10.2019 r., poz. 4465.
XIII/259/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulic
Kołobrzeskiej i Szczecińskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XII/289/15 z dnia 25.06.2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem
sporządzenia planu było umożliwienie przekształcenia terenu zajmowanego przez wielkopowierzchniowy obiekt handlowy
na zabudowę mieszkaniowo - usługową z zachowaniem funkcji handlowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.10.2019 r., poz. 4466.
XIV/297/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki w rejonie ulicy Miałki
Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LIII/1533/18 z dnia 24.05.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie intensyfikacji zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach funkcji
produkcyjno - usługowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 05.11.2019 r., poz. 4822.
XIV/298/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulicy Leśna
Góra w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XLI/1127/17 z dnia 29.06.2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było uzupełnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej osiedla i realizacja usług społecznych.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
05.11.2019 r., poz. 4823.
XIV/299/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – kościół w rejonie ulicy
Czerskiej
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXIX/1087/17 z dnia 25.05.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie budowy kościoła z infrastrukturą towarzyszącą oraz ośrodka usługowego z
przestrzeniami publicznymi. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Pomorskiego z dnia 05.11.2019 r., poz. 4824.
XV/325/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LVIII/1742/18 z dnia 25.10.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City i tzw. Doliny Krzemowej oraz
uregulowanie kwestii planistycznych rejonu skrzyżowania ulic Słowackiego i Radarowej. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27.11. 2019 r., poz. 5307.
XVII/357/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie
ulic Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr L/1480/18 z dnia 29.03.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu. Celem
sporządzenia planu było wprowadzenie funkcji mieszkaniowo - usługowej. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 07.01.2020 r., poz. 115.
XVII/358/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy
Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr LIII/1531/18 z dnia 24.05.2018 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo - usługowej na miejscu dawnej siedziby
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wprowadzenie rekomendacji Panelu Obywatelskiego dotyczących
małej retencji. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z dnia 07.01.2020 r., poz. 116.
XVII/359/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port – Letnica rejon ulic
Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi realizację uchwały Nr XXXVIII/1015/17 z dnia 25.04.2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia planu.
Celem sporządzenia planu była weryfikacja i usprawnienie układu komunikacyjnego oraz ustalenie jednolitych wytycznych
dla nowej zabudowy. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 07.01.2020 r., poz. 117.
Uchwały o odstąpieniu od sporządzenia planów:
VIII/112/19 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta
– rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku
W związku z odmową uzgodnienia projektu planu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada
Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta – rejon ulicy
Rajskiej.
IX/148/19 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon
Bramy Oliwskiej w mieście Gdańsku
W związku z realizacją pętli autobusowej w innej lokalizacji niż przewidzianej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Bramy Oliwskiej, Rada Miasta odstąpiła od powiększenia rezerwy
terenu na ten cel.
XI/181/19 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt
Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku
W związku z brakiem uzgodnienia projektu planu przez PKP PLK S.A. oraz sprzeciwem lokalnej społeczności, Rada
Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha
między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną.
XVII/366/19 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon
ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku
W związku ze sprzeciwem mieszkańców, prace nad projektem planu zostały zakończone w sierpniu 2013 r. Od tego
czasu część terenu objętego opracowaniem została zainwestowana, a także zmieniły się przepisy dotyczące zakresów
planów miejscowych. Wobec powyższego Rada Miasta odstąpiła od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego.
Inne:
V/35/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 20172023”
Nr XIV/304/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 20172023
Celem nowelizacji Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska było umożliwienie zmiany lokalizacji placówki wsparcia
podwórkowego na Oruni (na ul. Dworcową 11) oraz uwzględnienie uwag przekazanych przez Marszałka Województwa
Pomorskiego.
IX/149/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście
Gdańsku
XIII/263/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji w mieście Gdańsku
Rada Miasta uwzględniła uwagi Marszałka Województwa Pomorskiego dotyczące nazewnictwa obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 03.06.2019 r., poz. 2671.
W związku z nowelizacją uchwały, Rada Miasta w formie obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku. Uchwałę opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 7.10.2019 r. poz. 4463.
XII/218/19 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdańska w części
Na wniosek mieszkańców dzielnicy Stogi, zachowano w Studium funkcję plaży na odcinku na zachód od głównego
wejścia na plażę Stogi, zieleń krajobrazowo - ekologiczną na wydmach, las na terenie zachodnim oraz Baterię Wydmową
stanowiącą element umocnień Zatoki Gdańskiej z początku XX wieku.
XII/223/19 w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Miasta Sopotu porozumienia w sprawie współpracy w zakresie
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu
Dwóch Miast
W celu zapewnienia spójnego zagospodarowania terenu w rejonie hali widowiskowo - sportowej Ergo Arena, Rada
Miasta wyraziła wolę zawarcia z Miastem Sopot porozumienia określającego zasady współpracy przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Placu Dwóch Miast przy hali widowiskowo – sportowej w Gdańsku
i Sopocie.
Porozumienie zostało zawarte 30 lipca 2019 r., i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
23.09.2019 r., poz. 4213
XIV/302/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Fort Nocek”
XIV/303/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Prochownia pod Kasztanami”
W celu ochrony miejsc zimowania nietoperzy, Rada Miasta na terenie fortyfikacji ziemnych Góry Gradowej
ustanowiła dwa użytki ekologiczne „Fort Nocek” oraz „Prochownia pod Kasztanami”, określiła przebieg granic użytków oraz
zakazy obowiązujące na obszarach użytków. Uchwały weszły w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego:
- ustanowienia użytku „Fort Nocek” z dnia 28.10.2019 r., poz. 4719,
- ustanowienia użytku „Prochownia pod Kasztanami” z dnia 28.10.2019 r., poz. 4723.
Uchwały o przystąpieniu od sporządzenia planów:
VIII/110/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino –
rejon zbiornika wodnego Cyganka w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zieleni urządzonej ogólnodostępnej wokół zbiornika
retencyjnego oraz określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z obsługą drogową terenów inwestycyjnych.
Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
15

VIII/111/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice
północno-zachodnie II w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowania bazy sportowo - rekreacyjnej, zieleni urządzonej
ogólnodostępnej przy ulicy Wenus oraz przeznaczenie terenów usługowych pod funkcje mieszkaniowo - usługowe.
Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego.
IX/144/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic
Nowej Kielnieńskiej i Odyseusza w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ustalenie rezerwy terenowej pod projektowaną ulicę Nową Kielnieńską oraz pod
usługi użyteczności publicznej i zieleń urządzoną. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
IX/145/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka w
mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji Centrum Opieki Wyręczającej dla dzieci i Osób Dorosłych oraz
parku leśnego. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
IX/146/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port w
rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie zainwestowania terenu w ramach realizacji polityki rozwoju miasta do
wewnątrz. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
IX/147/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na
południe od ulicy Litewskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i
zabudowy z jednoczesnym rozszerzeniem funkcji produkcyjnych z uwzględnieniem wniosków dotychczasowych
użytkowników terenu zamierzających rozwijać swoją działalność gospodarczą. Opracowano projekt planu, który uzyskał
niezbędne uzgodnienia i opinie od organów ustawowych. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu z terminem
przyjmowania uwag do 31.01.2020 r.
XI/175/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon
Alei Macieja Płażyńskiego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest realizacja miejsc parkingowych na terenach niewykorzystanych pod inwestycje
drogowe. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XI/176/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic
Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji centrum społeczno - kulturalnego (tzw. Domu Sąsiedzkiego)
oraz zmniejszenie klasy odcinka ul. Jednorożca zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
miasta Gdańska. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XI/177/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon
ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest rezerwacja terenów pod zieleń urządzoną oraz zmniejszenie klasy odcinka ul.
Kielnieńskiej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XI/178/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe
w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i
zabudowy, umożliwiających realizację polityki przestrzennej miasta w zakresie ochrony historycznej struktury zespołu
zabudowy oraz rozwoju miasta do wewnątrz. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XI/179/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna –
Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji nowego budynku wejściowego do oddziału Muzeum Gdańska
- Kuźnia Wodna i obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania miejskiego "Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku
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Oliwskim - Kuźnia Wodna". Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego.
XI/180/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa
Sobieszewska – centrum Świbna II w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wzmocnienie walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna poprzez
weryfikację ustaleń obowiązujących funkcji, parametrów urbanistycznych i linii zabudowy oraz ustanowienie ciągu pieszo rowerowego. Opracowano projekt planu, który został skierowany do uzgodnień i opiniowania ustawowego.
XII/220/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon
ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ożywienie inwestycyjne zaniedbanego i niedoinwestowanego terenu. Prace nad
planem znajdują się na etapie sporządzania projektu.
XII/221/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port –
rejon ulicy Wyzwolenia 41 w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie usług społecznych na terenie zieleni oraz weryfikacja układu
komunikacyjnego. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XII/222/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port –
rejon ulicy Wilków Morskich w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest zawężenie linii rozgraniczających ul. Wilków Morskich i przeznaczenie uzyskanych
terenów pod funkcję mieszkaniowo - usługową. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XIII/260/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Górny - rejon tzw. Wysepki przy al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze nie objętym
planem miejscowym. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XIII/261/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Górny, rejon Alei Grunwaldzkiej i ulicy Jana Matejki w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze nie objętym
planem miejscowym. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XIII/262/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu hali
widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju usług związanych z działalnością hali widowiskowo - sportowej
Ergo Arena Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XIV/300/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – rejon
ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy istniejącej funkcji oświaty. Prace nad planem znajdują się
na etapie opracowywania projektu.
XIV/301/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sienna Grobla
– rejon ulic Wiesława i Siennickiej
Celem sporządzenia planu jest zarezerwowanie terenu pod odcinek drogi stanowiący kontynuację drogi
projektowanej w planie sąsiednim (nr 11102) wraz z regulacjami obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych oraz
powiększenie zakresu funkcji mieszkaniowej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XVII/360/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko w
rejonie ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie lokalizacji filii biblioteki, zniesienie minimalnego 50% udziału funkcji
usługowej dla działek położonych przy ulicy Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz dopuszczenie niskiej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
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XVII/361/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon
ulicy Nowej Jabłoniowej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest dostosowanie ustaleń planistycznych do dróg projektowanych w procedurze
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie lokalizacji, kształtu i parametrów lokalnego ośrodka
usługowego z ogólnodostępną przestrzenią publiczną. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XVII/362/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki park
leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji parku leśnego. Prace nad planem znajdują się na etapie
opracowywania projektu.
XVII/363/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon
Opery Bałtyckiej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy lub przebudowy budynku Opery Bałtyckiej. Prace nad
planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XVII/364/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201 w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie modernizacji istniejących obiektów sportowych Klubu Sportowego
Gedania 1922 oraz realizacja zaplecza socjalnego. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu
XVII/365/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej oraz rozwoju funkcji
oświatowych, opiekuńczych i sportowych. Prace nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XVII/367/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon
ulic Krasickiego i Południowej w mieście Gdańsku
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji kolejnych etapów inwestycji związanych z Centrum Edukacji
Ekologicznej Hewelianum oraz stworzenia przestrzeni publicznej z kompleksem usług handlowo - gastronomicznych. Prace
nad planem znajdują się na etapie opracowywania projektu.
XVIII/443/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek
kolei kokoszkowskiej
XVIII/444/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek
Kiełpinek Zachód II
Celem sporządzenia planów jest umożliwienie dalszej realizacji celu publicznego pod nazwą: Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza IV - rozbudowa posterunku odgałęźnego Kiełpinek jako
fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, etap
I". Obszary objęte planem znajdują się w rejonie nasypu dawnej tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od Zachodniej
Obwodnicy Trójmiasta do ul. Osiedlowej oraz w rejonie ul. Szczęśliwej i Tanecznej. Prace nad planami znajdują się na etapie
opracowywania projektów.
14 uchwał z zakresu kultury
VI/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w łącznej wysokości 7.776.542 zł, przeznaczonej odpowiednio dla:
- Teatru Wybrzeże na: organizację XI edycji festiwalu Wybrzeże Sztuki oraz prezentacje spektakli Teatru Dada von
Bzdülöw,
- Opery Bałtyckiej w Gdańsku na: premierę operową Hrabina S. Moniuszki, premierę baletową Reminiscencje czasów
minionych (roboczy tytuł) oraz premierę operową Olga J. Antunes,
- Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, koncert na
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zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, koncerty promenadowe, koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,
koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, koncert muzyki Fryderyka Chopina oraz koncerty Papieskie,
- Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na: festiwal Kultur Okno na Świat, festiwal Metropolia jest Okey, koncerty
Bałtyckie, XIV Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, koncert świętojański,
- Muzeum Narodowego w Gdańsku na: wydanie publikacji: Magdalena Mielnik, Tematyka moralistyczna w gdańskiej
sztuce świeckiej XVI i XVII wieku; Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova 2019, nr 1 (11); Włochy w Gdańsku, t. 1: Eseje,
t. 2: Katalog zabytków, red. Marcin Kaleciński; Janusz Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus
Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny; Hans Memling i sztuka dewocji osobistej
w Niderlandach XV i początku XVI w., materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej, red. Marcin
Kaleciński,
- Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na: organizację cyklicznej imprezy plenerowej Weekend z archeologią oraz
organizację wystawy czasowej Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku.
Działalność dofinansowanych instytucji kultury służy promocji Gdańska. Dzięki przekazanym środkom finansowym artyści,
kuratorzy i edukatorzy instytucji kultury mogli zrealizować dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne, wykorzystując w pełni
swój ogromny potencjał twórczy i organizacyjny, dostarczając równocześnie gdańszczanom i gościom Gdańska wysokiej
rangi przeżyć artystycznych. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy pomiędzy Gdańskiem,
a Samorządem Województwa Pomorskiego. Rozliczenia z przekazanych dotacji wraz ze sprawozdaniami zostały złożone
w terminie.
VI/64/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, zmieniona uchwałą Nr VIII/107/19
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie w latach 2019 - 2020 Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 9.836.272 zł przeznaczonej dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na
zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki
Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy
pomiędzy Gdańskiem, a Samorządem Województwa Pomorskiego w rozbiciu na lata: w 2019 r. - w kwocie 5.176.542 zł
i w 2020 r. - w kwocie 4.659.730 zł. Rozliczenie z przekazanej dotacji za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem zostało złożone
w terminie.
VI/62/19 zmieniająca Uchwałę Nr XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska
Rada Miasta uszczegółowiła i usystematyzowała zapisy regulaminów Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska,
poprzez:
- zobowiązanie stypendystów do przesłania informacji o realizowanym projekcie drogą elektroniczną w terminie 7 dni
od jego rozpoczęcia w przypadku stypendium dla osób fizycznych,
- umożliwienie ubiegania się o wszystkie rodzaje stypendium grupom twórczym,
- wydłużenie czasu na złożenie oświadczenia, o możliwości realizacji projektu do 14 dni,
- dodanie zapisów odnośnie częstotliwości prac komisji stypendialnej,
- zmianę wzorów wniosków o przyznanie stypendium na bardziej przejrzyste,
- wprowadzenie oświadczenia i zgody uczestnika konkursu w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO,
- dodanie zapisu o podpisie opiekuna prawnego uczestnika konkursu pod oświadczeniem (w przypadku osób
małoletnich).
VI/103/19 w sprawie pomnika księdza Henryka Jankowskiego
W związku z informacjami dotyczącymi życiorysu ks. Henryka Jankowskiego, Rada Miasta postanowiła o rozbiórce
jego pomnika. 08 marca 2019 r. pomnik został zdemontowany.
IX/156/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia
Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca
-
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Rada Miasta dokonała nowelizacji regulaminu Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca, poprzez:
zmianę zapisu o sposobie ogłaszania wyników konkursu,
wprowadzenie oświadczenia i zgody uczestnika konkursu w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO,

-

dodanie zapisu o podpisie opiekuna prawnego uczestnika konkursu pod oświadczeniem (w przypadku osób
małoletnich).

XII/228/19 w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury
W celu uniknięcia łączenia stanowiska zastępcy dyrektora ze stanowiskiem głównego księgowego, Rada Miasta
zmniejszyła liczbę zastępców dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury z dwóch do jednego. Nie spowodowało to
zmniejszenia liczby etatów w instytucji ani zmiany zadań.
XIV/306/19 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
Rada Miasta dokonała nowelizacji regulaminu Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury,
poprzez:
- pozbawienie członków Kapituły Nagrody możliwości składania wniosków o przyznanie Nagrody,
- umożliwienie składania wniosków o przyznanie Nagrody radnym Dzielnic,
- wprowadzenie oświadczeń wnioskodawcy wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
RODO.
XV/320/19 w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego
Dla uczczenia przypadającego 24 stycznia 2020 r. stulecia urodzin Lecha Bądkowskiego, publicysty, pisarza, działacza
społecznego i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska oraz podkreślenia jego zasług i wkładu w ukształtowanie idei
samorządności, Rada Miasta ustanowiła rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego.
XVII/352/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im.
Jana Heweliusza
-

-

Rada Miasta dokonała nowelizacji regulaminu Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, poprzez:
doprecyzowanie informacji o kandydacie we wniosku o Nagrodę,
wprowadzenie oświadczenia i zgody zgłaszającego w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO,
umożliwienie Prezydentowi zgłaszania kandydatów do Nagrody,
ograniczenie (do ostatnich pięciu laureatów) liczby laureatów Nagrody wchodzących w skład Kapituł Nagrody
w kategorii nauk humanistycznych i społecznych oraz w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.

XVII/353/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla młodych
naukowców im. Jana Uphagena
Rada Miasta do Regulaminu Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena wprowadziła
oświadczenia i zgody zgłaszającego w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych RODO.
XVII/354/19 w sprawie wzniesienia Pomnika Lecha Bądkowskiego
W związku z ustanowieniem roku 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego, Rada Miasta zaakceptowała inicjatywę
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego i Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy
Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku” wzniesienia pomnika Lecha Bądkowskiego. Pomnik zostanie postawiony
na skwerku u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi. Koszty wykonania pomnika zostaną pokryte ze środków zgromadzonych
przez wnioskodawców, a zagospodarowanie otoczenia sfinansuje Miasto. W pierwszej połowie 2020 r. zostanie
przeprowadzony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika.
XVII/355/19 w sprawie wzniesienia Pomnika Ireny Jarockiej
Rada Miasta zaakceptowała wzniesienie pomnika Ireny Jarockiej na skwerze jej imienia w dzielnicy Oliwa. Koszty jego
wykonania pokryje Fundacja Ireny Jarockiej, natomiast zagospodarowanie otoczenia zostanie sfinansowane przez Miasto.
W pierwszej połowie 2020 r. zostanie przeprowadzony otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika.
XVIII/442/19 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu
Mecenasa Kultury Gdańska
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Rada Miasta uchwaliła wspólny regulamin dla Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”
i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury oraz zasługi w promocji twórców i kultury Gdańska w kraju i zagranicą. Wprowadzono przejrzyste
reguły zgłaszania kandydatów, doprecyzowano kto może składać wnioski z uzasadnieniem i ustalono odpowiednie
formularze. Możliwe jest przyznanie trzech równorzędnych Nagród i jeden Tytuł rocznie. Prezydent Miasta powołał 12
osobową Kapitułę do rozpatrywania wniosków i przedstawiania kandydatur laureatów.
1 uchwała realizowana przez Biuro Prezydenta
V/29/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego
z mieszkańcami miasta Gdańska
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Radę Miasta obowiązek określenia zasad i trybu
przeprowadzania z mieszkańcami miasta konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. W związku z tym, Rada Miasta
ustaliła zasady zgłaszania, weryfikacji i wyboru projektów. Uregulowała również tryb głosowania i zakres zadań Zespołu
Konsultacyjnego. Konsultacje społeczne były przeprowadzone od marca 2019 r., a we wrześniu dokonano wyboru projektów
zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego na 2020 r. Do realizacji mieszkańcy wybrali 75 projektów na łączną kwotę
18,5 mln zł. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
dnia 15.02.2019 r., poz. 822.
1 uchwała z zakresu zamówień publicznych
XIII/267/19 w sprawie wskazania podmiotu wykonującego zadania Centralnego zamawiającego
W związku z wprowadzeniem w ustawie Prawo zamówień publicznych pojęcia centralnej jednostki zakupowej jako
instytucji zamawiającej, która realizuje scentralizowane oraz pomocnicze działania zakupowe, Rada Miasta wskazała Urząd
Miejski w Gdańsku, jako Centralnego Zamawiającego na potrzeby własne oraz potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta.
1 uchwała z zakresu informatyki
XVII/371/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego
Rada Miasta wyraziła zgodę na przesunięcie terminu przekazania Gdańskiemu Centrum Informatycznemu obsługi
informatycznej Biura Rozwoju Gdańska na 1 lutego 2023 r.
2 uchwały z zakresu ochrony zabytków
XII/229/19 w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku
Rada Miasta Gdańska udzieliła 21 podmiotom dotacji celowych na prace przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, do łącznej wysokości 2.880.900 zł. Zawarto umowy z 20 beneficjentami. Prace zostały wykonane w 2019 r. oraz
odebrane przez przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a umowy rozliczone. Sprawozdania
z wykonanych prac zostały złożone w terminie i zatwierdzone. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła
2.508.825,86 zł.
XV/329/19 w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku
Rada Miasta Gdańska udzieliła 2 podmiotom dotacji celowych na prace przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków do łącznej wysokości 336.441 zł. Dotacji udzielono w ramach procedury przedawaryjnej. Prace zostały wykonane
w 2019 r. oraz odebrane przez przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sprawozdania
z wykonanych prac zostały złożone w terminie i zatwierdzone. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 322.900,08 zł
zgodnie z wysokością faktycznie poniesionych kosztów wynikających ze sprawozdań.
50 uchwał realizowanych przez Biuro Rady Miasta Gdańska
V/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
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w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi rodzica na działania dyrektora ośrodka, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
V/52/19 w sprawie delegowania radnych Miasta Gdańska do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Na wniosek Prezydenta, Rada Miasta delegowała do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Przemysława
Rysia i Romualda Plewę.
V/53/19 w sprawie zmiany składu Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II
(Mestwina II)”
Ze względu na śmierć jednego z członków Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, Rada Miasta dokonała
uzupełnienia składu o Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, a w miejsce Bogdana Oleszka powołano Agnieszkę Owczarczak obecną Przewodniczącą Rady Miasta.
VI/98/19 w sprawie powołania delegatów Miasta Gdańska do stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich
W związku z końcem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych delegatów, Rada Miasta powołała Beatę
Jankowiak i Piotra Dzika na delegatów Miasta do Związku Miast Nadwiślańskich.
VI/99/19 w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na Radę Miasta obowiązek określenia zasad wnoszenia przez
mieszkańców inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów oraz promocji inicjatyw. Regulamin ustala procedury
wymagane przy składaniu projektu uchwały i wymogi formalne, jakim musi odpowiadać projekt. Może on być wnoszony
przez komitet utworzony przez co najmniej 10 mieszkańców i wymaga poparcia przez co najmniej 300 mieszkańców. Do
projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały,
oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe. W 2019 r. mieszkańcy nie złożyli żadnego projektu uchwały.
VI/101/19 w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska
W związku z informacjami dotyczącymi życiorysu ks. Henryka Jankowskiego, Rada Miasta postanowiła pozbawić go
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.
XII/239/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska
Rada Miasta zmieniła dotychczasowy Regulamin Rady Miasta Gdańska zwiększając kompetencje klubów radnych
przy wnoszeniu projektów uchwał, jak również zmieniła sposób głosowania imiennego na sesjach. W związku z nowelizacją
ustawy o samorządzie gminnym uchylono regulacje dotyczące postępowania z interpelacjami i zapytaniami radnych.
XII/240/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020 -2023
XV/348/19 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. kadencji ławników sądów okręgowych i rejonowych, Rada Miasta
powołała 7. osobowy Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, a następnie
zatwierdziła wybór ławników do:
- Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
XII/241/19 w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi rodziców dotyczącą niezapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoły, Rada Miasta uznała
skargę za bezzasadną.
XII/242/19 w sprawie wniosku w przedmiocie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez narażenie
Miasta Gdańska na szkodę w wielkich rozmiarach
Po rozpatrzeniu skargi, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną i odmówiła uwzględnienia wniosku.
XII/243/19 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej nieterminowego, nierzetelnego i nienależytego traktowania spraw skarżącego
związanych z prowadzeniem przez niego działalności artystycznej, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
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XII/244/19 w sprawie wniosku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję Prezydenta Miasta
Gdańska
Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny, bowiem Aleksandra Dulkiewicz nie pełniła mandatu Prezydenta Miasta
Gdańska w dacie złożenia wniosku.
XII/245/19 w sprawie wniosku dotyczącego usunięcia pomnika ks. Henryka Jankowskiego
Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny, ponieważ dotyczył usunięcia pomnika, który został już usunięty.
XII/246/19 w sprawie wniosku o przywrócenie do pracy
Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego przywrócenia do pracy w Szkole Podstawowej nr 9, Rada Miasta uznała się za
niewłaściwą do rozpoznania wniosku.
XII/247/19 w sprawie wniosku dotyczącego organizacji ruchu na ul. Jasieńskiej w Gdańsku
Rada Miasta przekazała do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta wniosek dotyczący organizacji ruchu na ul. Jasieńskiej.
Po rozpatrzeniu wniosku przez Prezydenta odpowiedź została udzielona wnioskodawcy.
XII/248/19 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na podział geodezyjny gruntu przy ul. Buczka nr 17, 18, 19 i 29, Rada Miasta uznała skargę za
bezzasadną.
XIII/278/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
W związku z kończącą się kadencją, na wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta zmieniła statut
Młodzieżowej Rady Miasta zwiększając do 3 liczbę głosów Elektorskich przysługujących na Zgromadzeniu Elektorskim
i wprowadziła możliwość wygaszenia mandatu radnego nieobecnego bez usprawiedliwienia na 2 sesjach w czasie 5
kolejnych sesji. Jednocześnie wprowadzono obowiązek złożenia Radzie Miasta do 31 maja następnego roku pisemnego
sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady w roku poprzednim. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 30.09.2019 r., poz. 4307.
XIII/279/19 w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych
W celu wyodrębnienia w budżecie Miasta na rok 2020 środków finansowych przeznaczonych na działalność
statutową jednostek pomocniczych, Rada Miasta ustaliła podstawową stawkę na jednego mieszkańca w wysokości 12 zł.
W jednostkach, w których frekwencja wyborcza wyniosła:
- powyżej 14% do 16% stawka jest podwyższona o 25%,
- powyżej 16% stawkę zwiększa się o 50%.
XIII/280/19, XIV/316/19, XIV/317/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu wniosków dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Aleksandry Dulkiewicz Prezydenta Miasta
Gdańska, Rada Miasta uznała wnioski za bezzasadne.
XIII/281/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zdymisjonowania Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego łączenia funkcji Prezydenta Miasta z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny.
XIII/282/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego domniemanego nielegalnego pobierania wynagrodzenia przez Zastępcę
Prezydenta z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach TBS „Motława” i Gdańskie Usługi Komunalne,
Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny.
XIII/283/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia funkcji członka rady nadzorczej
Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego utraty funkcji członka rady nadzorczej spółki Arena Gdańsk przez Aleksandrę
Dulkiewicz, Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny.
XIII/284/19, XIII/285/19 w sprawie rozpatrzenia oświadczenia i wniosku w interesie publicznym złożonym przez (…).
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Po rozpatrzeniu wniosków Rada Miasta uznała je za bezzasadne i odmówiła złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, ponieważ wnioski nie zawierają żadnego racjonalnego i merytorycznego uzasadnienia zarzutów.
XIV/313/19 rozpatrzenia wniosku w interesie publicznym złożonym przez (…).
Po rozpatrzeniu wniosku Rada Miasta uznała wniosek za bezzasadny i odmówiła złożenia zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ponieważ wniosek nie zawierał żadnego racjonalnego i merytorycznego
uzasadnienia zarzutów.
XIII/286/19, XIII/287/19, XIII/288/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa poprzez narażenie Miasta Gdańska na szkodę w wielkich rozmiarach
Po rozpatrzeniu wniosków Rada Miasta uznała wnioski za bezzasadne.
XIII/289/19 w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XIII/290/19 w sprawie pisma na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
Rada Miasta uznała, że wniesione pismo nie spełnia warunków przedmiotowych skargi, wniosku lub petycji
i pozostawiła je bez rozpatrzenia.
XIII/291/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji zgromadzeń proaborcyjnych na
terenie Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta odmówiła uwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej organizowania zgromadzeń
proaborcyjnych.
XIII/292/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
Po rozpatrzeniu skargi dotyczącej działań eksmisyjnych ogródka gastronomicznego przy ul. Rybackie Pobrzeże
przeprowadzonej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XIII/293/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych dotyczącej nadania tytułu
honorowego obywatelstwa Miasta Gdańska
Rada Miasta nie uwzględniła petycji o nadanie Lechowi Kaczyńskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska.
XIII/294/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut praw Głuchych dotyczącej zniesienia odpłatności
za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
Rada Miasta nie uwzględniła petycji o zniesienie odpłatności za przewóz środkami lokalnego transportu zbiorowego
dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej
symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym.
XIV/314/19 przekazania skargi zgodnie z właściwością
Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazała ją Wojewodzie Pomorskiemu jako organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia.
XIV/315/19 przekazania wniosku według właściwości
Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku o odwołanie (…) ze stanowiska Dyrektora Wydziału
i przekazała ją Prezydentowi Miasta jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.
XIV/318/19 przekazania wniosku zgodnie z właściwością
Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku w sprawie załatwienia skargi i przekazała wniosek
Prezydentowi Miasta jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.
XIV/319/19 przekazania wniosku zgodnie z właściwością
Rada Miasta uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku w sprawie załatwienia skargi przez dyrektora (…)
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i przekazała go Prezydentowi Miasta jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.
XV/347/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi rodzica na działalność dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w zakresie
przeprowadzenia procesu rekrutacji do pierwszej klasy o profilu sportowym, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVII/430/19 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Tomasza Modzelewskiego dotyczącej działania dyrektora
Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
Po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego polegającej na
nienależytym wykonywaniu zadań, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVII/431/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń
Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność i przewlekłe załatwianie sprawy o zawieszenie egzekucji komorniczej, Rada
Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVII/432/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zarzucającą przewlekłe i nienależyte
załatwianie spraw, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVII/433/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na Prezydenta Miasta zarzucającej naruszenie właściwości rzeczowej przy wydawaniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu, Rada
Miasta uznała skargę za bezzasadną
XVIII/453/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 października 2019 r. na działanie Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi w sprawie nierozpatrzenia wniosku o przeniesienie przystanku tramwajowego "Hallera", Rada
Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVIII/454/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Prezydenta Miasta przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, Rada
Miasta uznała skargę za bezzasadną. Natomiast w zakresie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowań podatkowych
względem skarżącego za lata 2017 i 2018, Rada Miasta przekazała skargę do rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium
Odwoławczemu w Gdańsku.
XVIII/455/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 września 2019 r. na działania Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na działania Prezydenta Miasta w sprawie wieloletnich, niezgodnych z prawem działań
urzędników Gminy i Gdańskich Nieruchomości oraz braku odpowiedzi na pisma, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
XVIII/456/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 listopada 2019 r. na Prezydenta Miasta Gdańska
Po rozpatrzeniu skargi na zaniedbania oraz nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta, Rada Miasta
uznała skargę za bezzasadną.
4 uchwały z zakresu programów rozwojowych
VI/65/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację
Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na
rewaloryzację i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Dotacja została wykorzystana w całości
i rozliczona w terminie określonym w umowie.
VI/66/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie działań
Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichrza "Błękitny Baranek"
w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 250.000 zł na
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wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" znajdującego się w zasobach Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym w umowie.
XII/230/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie Gminie Kolbudy dotacji celowej w kwocie 2.784.000 zł na realizację
obiektu sali gimnastycznej (budynek B) w nowo powstającym obiekcie szkolnym przy ul. Apollina na terenie gminy Kolbudy.
Szkoła w Kowalach jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Kolbudy, Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański. Dotacja
została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie określonym umową.
XIII/249/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska”
Rada Miasta przyjęła "Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska" wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko i podsumowaniem. Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym określającym działania
adaptacyjne w sześciu obszarach Miasta:
- gospodarki wodnej,
- różnorodności biologicznej,
- transportu,
- terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności,
- zdrowia publicznego/ grup wrażliwych,
- energetyki.
105 uchwał z zakresu rozwoju społecznego
w tym:
91 uchwał z zakresu edukacji:
VI/78/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby
z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
W wyniku zmian w systemie oświaty, z dniem 31 sierpnia 2019 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 33 wygasło Gimnazjum Przysposabiające do Pracy, a na mocy uchwały Rady Miasta zlikwidowano Szkołę
Mistrzostwa Sportowego nr 2. Z dniem 1.09.2019 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 pozostała
jedynie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Rada Miasta zdecydowała, że Szkoła Podstawowa dla Dorosłych zostanie
przeniesiona do budynku przy al. Hallera 16/18, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 w Gdańsku, a następnie włączona do tego Centrum.
W związku z negatywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty, szkoła nie została przeniesiona do budynku przy al. Hallera
16/18, nadal funkcjonuje w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 75.
VI/79/19 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku
W związku z zaplanowanym na sierpień 2019 roku zakończeniem budowy szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze 5,
Rada Miasta utworzyła Szkołę Podstawową nr 6. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2019 roku.
VI/80/19 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła na rok szkolny 2019/2020 plan sieci prowadzonych przez Miasto:
- publicznych przedszkoli,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Plan sieci obowiązuje od 1 września 2019 roku.
VI/81/19 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez Gminę Miasta Gdańska oraz
inne organy
-

Rada Miasta ustaliła plan sieci oraz granice obwodów:
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto,
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy.
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Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie
Gdańska spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem ustawowych odległości drogi dziecka z domu do szkoły.
W przypadku ich przekroczenia Miasto zapewnia dzieciom bezpłatny dowóz i opiekę.
W związku z ustaleniem na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół podstawowych, Rada Miasta w uchwałach
stwierdzających przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe dostosowała obwody
17 szkół podstawowych do przyjętej sieci:
VI/82/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1277/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami sportowymi w Gdańsku,
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 2 z klasami sportowymi im. Armii Krajowej i Gimnazjum nr 28
z klasami sportowymi im. Armii Krajowej w Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku
Rada Miasta część ulicy Myśliwskiej do nr 115 wyłączyła z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 i włączyła do obwodu
Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema.
VI/83/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1248/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1825/18 z dnia 13.11.2018 r. uchylającym
Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku,
Rada Miasta w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 45 ulicę Anny Walentynowicz zmieniła na ulicę Józefa Wassowskiego.
VI/84/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1288/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, w skład którego wchodzi
jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
W związku z utworzeniem nowej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze 5 oraz
określeniem granic jej obwodu, Rada Miasta dokonała zmiany w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 85 poprzez wykreślenie
części ulic z obwodu.
VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1242/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Gustawa Morcinka w Gdańsku
W związku z prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie uchylającym Zarządzenie Zastępcze Wojewody
Pomorskiego z dnia 1.12.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gdańsku, Rada Miasta w obwodzie Szkoły
Podstawowej nr 24 dokonała zmiany nazwy ulicy Henryka Lenarciaka na ulicę Wincentego Pstrowskiego.
VI/86/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1255/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku
Rada Miasta włączyła ulicę Zawrotną do obwodu Szkoły Podstawowej nr 57.
VI/87/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1232/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
Rada Miasta wyłączyła ulice: Kielecką, Mariana Kołodzieja, Warszawską i Zakoniczyńską. z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 8.
VI/88/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1274/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18, wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku
Rada Miasta w treści uchwały uwzględniła imię patrona szkoły – Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz do obwodu Szkoły
Podstawowej nr 18 włączyła ulicę Sybiraków.
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VI/89/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1234/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 12 w Gdańsku
Rada Miasta wyłączyła ulice Białostocką i Lubelską z obwodu Szkoły Podstawowej nr 12.
VI/90/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1235/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
W związku z utworzeniem nowej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze 5 oraz
określeniem granic jej obwodu, Rada Miasta pozostawiła w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 ulicę Cedrową do nr 47.
VI/91/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1243/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II OSK 1821/18 z dnia 13.11.2018 r.,
uchylającym Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w mieście Gdańsku, Rada Miasta zmieniła nazwę ulicy Feliksa Selmanowicza ,,Zagończyka” na ulicę Franciszka Zubrzyckiego
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2.
VI/92/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1252/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku
Rada Miasta włączyła ulice: Hucisko, Plebania, Zaułek Zachariasza Zappio do obwodu Szkoły Podstawowej nr 50.
VI/93/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1268/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 84 im. Jana Brzechwy w Gdańsku
Rada Miasta wyłączyła ulicę Życzliwą z obwodu Szkoły Podstawowej nr 84.
VI/94/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1271/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 87 wchodzącej w skład Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 87 wchodzącą w skład
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku
Rada Miasta włączyła ulicę 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego do obwodu Szkoły Podstawowej nr 87.
VI/95/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1261/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku
Rada Miasta włączyła ulice: Basztową i Ciesielską do obwodu Szkoły Podstawowej nr 65.
VI/96/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1269/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
Rada Miasta do obwodu Szkoły Podstawowej nr 86 włączyła ulice: Kozaczą Górę i Wolińską oraz pozostawiła
w obwodzie ulicę Świętokrzyską do numeru 119. Ponadto Rada Miasta wyłączyła z obwodu szkoły ulice: Baśniową, Elfów,
Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków i Legendy.
VI/97/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1265/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II OSK 1821/18 z dnia 13.11.2018 r.
uchylającym Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 13.12.2018 r., Rada Miasta zmieniła nazwę ulicy
Kazimierza Szołocha na ulicę Stanisława Sołdka w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 81.
VIII/132/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk,
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zmieniona uchwałą nr XIII/276/19
XVII/376/19 w sprawie utraty mocy uchwały XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk
Rada Miasta uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Miasto. Regulamin określa:
- wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Gdańsk, Rada uchyliła wcześniejszą uchwałę regulującą zasady wynagradzania nauczycieli.
VIII/133/19 w sprawie zmiany nazwy XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
W XXI Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku funkcjonują klasy sportowe, a od dnia 01 września 2019 r.
szkoła kształci młodzież także w oddziałach ogólnych. Na wniosek dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej XXI Sportowego
Liceum Ogólnokształcącego Rada Miasta dokonała zmiany dotychczasowej nazwy XXI Sportowego Liceum
Ogólnokształcącego na XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi.
VIII/134/19 w sprawie zmiany nazwy Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku z siedzibą przy
ul. Grzegorza Piramowicza 1/2
W związku z likwidacją XVIII Liceum Ogólnokształcącego, które wchodziło w skład Szkół Okrętowych
i Ogólnokształcących „Conradinum", Rada Miasta dokonała zmiany dotychczasowej nazwy na Szkoły Okrętowe i Techniczne
„Conradinum".
VIII/135/19 w sprawie zmiany nazwy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
W III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte od wielu lat funkcjonowały oddziały dwujęzyczne.
W celu odzwierciedlenia oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów, Rada Miasta zmieniła nazwę szkoły na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
VIII/136/19 w sprawie zmiany nazwy XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku
W XX Liceum Ogólnokształcącym od 2017 roku funkcjonowały oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem
angielskim. W celu odzwierciedlenia oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów, Rada Miasta zmieniła nazwę szkoły na XX
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
VIII/137/19 w sprawie zmiany nazwy XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
W XV Liceum Ogólnokształcącym od 2004 roku funkcjonują oddziały dwujęzyczne z wykładowym językiem
hiszpańskim. W celu odzwierciedlenia oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów, Rada Miasta zmieniła nazwę szkoły na XV
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
IX/162/19 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających
naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska
IX/163/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta
Gdańska
Miasto wspiera i docenia uzdolnionych uczniów i młodzież uczących się na terenie Gdańska, dlatego Rada Miasta
przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Program ma za zadanie motywowanie do
dalszej pracy nad rozwojem talentów i zainteresowań uczniów. Jednocześnie Rada przyjęła Regulamin przyznawania
jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów
osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży. O tytuł stypendysty Prezydenta Miasta Gdańska mogą ubiegać się dzieci wybitnie uzdolnione,
a stypendium stanowi nagrodę za zaangażowanie i wykonaną dodatkową pracę wzmacniając u stypendysty poczucie
własnej wartości.
IX/164/19 w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku do Centrum Kształcenia Zawodowego
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i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
IX/167/19 w sprawie rozwiązania Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku
W wyniku zmian w systemie oświaty, z dniem 31 sierpnia 2019 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 33 przy ul. Kołobrzeskiej 75 wygasło Gimnazjum Przysposabiające do Pracy, a likwidacji uległa Szkoła
Mistrzostwa Sportowego nr 2. W budynku pozostała jedynie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. W związku z powyższym
Rada Miasta, Szkołę Podstawową dla Dorosłych włączyła do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Zajęcia
dydaktyczne odbywają się w dotychczasowej siedzibie szkoły przy ul. Kołobrzeskiej. Rada Miasta z dniem 31 sierpnia 2019 r.
rozwiązała Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33.
IX/165/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy
Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku oraz przyznania im
określonej liczby punktów
Rada Miasta określiła następujące kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Gdańskiej
oraz liczbę punktów za każde kryterium:
- sieroctwo kandydata, w tym pełnoletniego, opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę
zastępczą - 3 pkt,
- kandydat jest lub będzie uczniem w branżowej szkole specjalnej i stopnia - 5 pkt,
- kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Gdańsk – 5 pkt,
- kandydat jest lub będzie uczniem oddziału lub szkoły o profilu sportowym – 5 pkt,
- kandydat posiada tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim,
międzynarodowym - 2 pkt,
- posiadanie przez kandydata rodzeństwa, które jest wychowankiem/ami Bursy Gdańskiej i kontynuuje pobyt w roku
szkolnym, na jaki składany jest wniosek o przyjęcie - 3 pkt;
oraz określiła dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
IX/166/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLIV/1295/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 w Gdańsku, w skład
którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 28 i Gimnazjum nr 38 w Szkołę Podstawową Specjalną nr 28 w Gdańsku
Rada Miasta sprostowała błędny adres Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28. Prawidłowy adres to ul. Tęczowa 26.
IX/168/19 w sprawie zmiany nazwy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku
Z uwagi na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 przez IV Liceum Ogólnokształcące oferty edukacyjnej
szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa, Rada Miasta zmieniła nazwę szkoły na IV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.
IX/169/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia
na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
-

Rada Miasta określiła:
zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze;
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

XI/186/19 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych na terenie Miasta Gdańska, zmieniona uchwałą nr XIII/272/19
Rada Miasta ustaliła na rok szkolny 2019/2020 plan sieci publicznych:
liceów ogólnokształcących, szkół mistrzostwa sportowego, techników, branżowych szkół i stopnia i szkół policealnych
prowadzonych przez Miasto,
- szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto,
- szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inne organy.
Plan sieci obowiązuje od 1 września 2019 roku.
-
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XI/187/19 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
Od dnia 1 września 2019 r. w X Liceum Ogólnokształcącym wszystkie klasy są klasami dwujęzycznymi z wykładowym
językiem angielskim. W celu odzwierciedlenia oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów, Rada Miasta zmieniła nazwę szkoły
na X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi.
XI/188/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
-

Rada Miasta przyjęła zasady udzielania z budżetu Miasta dotacji dla placówek oświatowych i uregulowała:
tryb udzielania i rozliczania dotacji,
przeprowadzanie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,
termin przekazania informacji o faktycznej liczbie uczniów lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji.

XI/189/19 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Szkoła Podstawowa nr 42 i Przedszkole nr 73 znajdują się w jednym budynku pod tym samym adresem. W celu
efektywnego wykorzystania bazy szkół, w tym obiektów sportowych oraz potencjału nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, Rada Miasta z dniem 1 września 2019 r. połączyła placówki w jeden Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2.
Nowo utworzonym zespołem kieruje jeden dyrektor. Z dniem 1 września 2019 roku pracownicy Przedszkola nr 73 oraz
Szkoły Podstawowej nr 42 stali się pracownikami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2.
XII/237/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego
XIV/312/19 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę
Miasta Gdańska publicznych przedszkolach
Rada Miasta ustaliła odpłatność w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć wychowania przedszkolnego
powyżej 5 godzin realizowania podstawy programowej oraz:
- wprowadziła ulgi w opłatach dla rodziców, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu
obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego,
- zwolniła z konieczności wnoszenia opłat rodziców dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także rodziców
mieszkających w domu samotnego rodzica lub schronisku dla bezdomnych.
XIII/270/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
XVII/375/19 w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych
jednostek budżetowych
Wypełniając obowiązek ustawowy, Rada określiła:
- źródła dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku,
- przeznaczenia źródeł dochodów własnych,
- sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych;
dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
XIII/271/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta
Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik egzaminu
maturalnego w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na
terenie Gminy Miasta Gdańska
W celu usprawnienia procedury przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, Rada Miasta
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przesunęła termin wprowadzania wniosków o przyznanie stypendium do systemu elektronicznego:
- przez szkoły do 6 września,
- do Urzędu Miejskiego „potwierdzenia złożenia wniosku” do 13 września.
XIII/273/19 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku dotyczących
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
Rada Miasta odrzuciła w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku oraz Zarządu Oddziału w Gdańsku Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażające negatywne
opinie w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto.
XIII/274/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta
Gdańska
Rada Miasta ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto w wymiarze:
- 22 godzin tygodniowo – jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi co najmniej 50 % wszystkich dzieci w grupie,
- 25 godzin tygodniowo – jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi mniej niż 50 % wszystkich dzieci w grupie.
XIII/275/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła 20 godzin tygodniowo jako obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto.
XIII/277/19 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 22 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104A
Na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Przedszkola nr 22, Rada Miasta nadała przedszkolu imię
„Słoneczny Promyczek”. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 10 października 2019 r.
XVII/377/19 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk
Rada Miasta określiła następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą punktów:
- dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni (lub samotnie wychowujący dziecko) pracują / studiują / uczą się
w systemie dziennym - 21 punktów,
- dziecko zaszczepione, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, lub dziecko, długotrwale odroczone
od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych - 19 punktów,
- dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej,
do których prowadzona jest rekrutacja - 17 punktów,
- dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej rekrutujące się do oddziału przedszkolnego tej szkoły lub
przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły podstawowej - 15 punktów.
Rada Miasta określiła również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. (Kryteria na pierwszym etapie rekrutacji
wynikają z przepisów prawa).
Znowelizowane przepisy prawa oświatowego zobowiązały Radę Miasta do podjęcia 21 uchwał stwierdzających
przekształcenie trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące. Uchwały stanowią akty
założycielskie, a stosowne zmiany w statutach szkół dokonały rady pedagogiczne.
W związku z powyższym Rada Miasta podjęła następujące uchwały:
XVII/378/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Gdańsku w czteroletnie i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
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XVII/379/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława
Pniewskiego w Gdańsku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. dr Władysława Pniewskiego w Gdańsku
XVII/380/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku
XVII/381/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gdańsku w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony
Pogranicza wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku
XVII/382/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
XVII/383/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku
XVII/384/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące im.
Józefa Wybickiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
XVII/385/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Gdańsku w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku
XVII/386/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kolbergera wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku
XVII/387/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku
w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gdańsku
XVII/388/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa
Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku w czteroletnie XI Liceum
Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego wchodzące w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
XVII/389/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku w czteroletnie
XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku
XVII/390/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące im.
Jana Pawła II wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku
XVII/391/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
XVII/392/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy
w Gdańsku w czteroletnie XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku
XVII/393/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku
w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku
XVII/394/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi
w Gdańsku w czteroletnie XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku
XVII/395/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku w czteroletnie XXIII Liceum
Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku
XVII/396/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku w czteroletnie XXIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku
XVI/397/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XXV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku w czteroletnie XXV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku
XVII/412/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w czteroletnie i Liceum Ogólnokształcące dla
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Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
Znowelizowane przepisy prawa oświatowego zobowiązały Radę Miasta do podjęcia 13 uchwał stwierdzających
przekształcenie czteroletnich techników w pięcioletnie technika. Uchwały stanowią akty założycielskie, a stosowne zmiany
w statutach szkół dokonały rady pedagogiczne.
W związku z powyższym Rada Miasta podjęła następujące uchwały:
XVII/398/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 2 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
XVII/399/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich w Gdańsku
XVII/400/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 4 im.
Obrońców Poczty Polskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
XVII/401/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 wchodzącego w skład Państwowych
Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 5 wchodzące w skład
Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku
XVII/402/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 7
wchodzące w skład Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku
XVII/403/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 8 wchodzącego w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 8 wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku
XVII/404/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej wchodzące
w skład Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku
XVII/405/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 11 wchodzącego w skład Szkół
Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 11 wchodzące w skład Szkół
Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku
XVII/406/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Samochodowych im. i Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 12
wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. i Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
XVII/407/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Energetycznych w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 13 wchodzące w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku
XVII/408/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 14 wchodzącego w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 14 wchodzące w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku
XVII/409/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 16 wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 16 wchodzące w skład Zespołu
Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku
XVII/410/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 18 wchodzącego w skład Szkół
Okrętowych i Technicznych „Conradinum” w Gdańsku w pięcioletnie Technikum nr 18 wchodzące w skład Szkół Okrętowych
i Technicznych „Conradinum” w Gdańsku
XVII/411/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 wchodzącego w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 wchodzące w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
Rada Miasta z dniem 1 września 2019 r. dokonała zmiany nazwy dotychczasowego Centrum Kształcenia
Praktycznego nr 1 na Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1. Uchwała stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 1.
XVII/413/19 w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
XVII/414/19 w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 wchodzącej w skład Państwowej
Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku
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XVII/415/19 w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14 wchodzącej w skład Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku
Dostosowując nazwy szkół dla dorosłych do obowiązującego systemu prawa, Rada Miasta wykreśliła
z dotychczasowych Szkół Policealnych dla Dorosłych określnik „dla dorosłych” w:
- Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
- Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5 wchodzącej w skład Państwowej Szkoły Budownictwa,
- Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 14 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.
Podjęte uchwały stanowią akty założycielskie placówek.
XVII/416/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II
w Gdańsku
XVII/417/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Gdańsku
Zgodnie z założeniami reformy systemu oświaty, z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazja przestały działać. W związku
z powyższym Rada Miasta stwierdziła zakończenie działalności Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II
oraz Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 75.
oraz 14 uchwał w sprawach społecznych:
V/49/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na
2019 rok w mieście Gdańsku
Rada Miasta przyjęła do realizacji na rok 2019 plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
Prace zaplanowano dla 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz
osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia lub indywidualnym programie
zatrudnienia socjalnego, skierowane przez Gdański Urzędu Pracy do 4 jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni, Dom Pomocy
Społecznej w Oliwie. Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych 12 osób przepracowało 2350 godzin. Koszt osobowy
wyniósł: 19.789 zł, w tym z budżetu Gdańskiego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy pokryto 11.873,40 zł, Miasto poniosło
pozostałe koszty osobowe w wysokości 7.915,60 zł. Koszty rzeczowe i dojazdu pokryło Miasto w wysokości 11.690,60 zł.
VI/77/19 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 2-osobowej rodziny repatrianckiej
z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska
Rada Miasta przyznała 2 - osobowej rodzinie repatriowanej z Kazachstanu pomoc finansową w wysokości 14.000 zł
na pokrycie kosztów pobytu w Gdańsku.
IX/161/19, XI/185/19, XV/344/19, XVII/373/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019
W związku ze zwiększeniem o 1.600.000 zł wpływów środków finansowych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, Rada Miasta przeznaczyła:
- 82.000 zł na zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i innych
przedstawicieli instytucji, podmiotów i organizacji współpracujących z MOPR,
- 60.000 zł na realizację zadania Kompleksowego Wsparcia Dziecka z przeznaczeniem na pomoc dzieciom będącym
ofiarami różnych przestępstw i form krzywdzenia, których źródłem również jest problem alkoholowy w środowisku
w oparciu o interdyscyplinarną pomoc medyczną, psychologiczną i socjalną,
- 50.117 zł na organizację kolonii, obozów i półkolonii z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
oraz dofinansowanie trzech projektów szkolnych dotyczących działań edukacyjnych oraz upowszechniających
informacje o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych realizowanych przez samorządowe
jednostki organizacyjne;
- 73.386 zł dla Gdańskich Nieruchomości na wniesienie opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu kosztów
zarządu,
- 3.600 zł na przeprowadzenie przez pracowników Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 6
warsztatów pn.: „Kłopoty w plecaku”, dla specjalistów (pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli)
z zakresu traumy dziecięcej oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży jako czynników ryzyka uzależnień,
- 50.000 zł na realizację projektu profilaktycznego „Żyj z Pasją” przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.
Projekt kierowany do młodzieży zakładał działania alternatywne w postaci zajęć ze streetworkerami (pedagogami ulicy)
oraz udziału w warsztatach motywacyjnych, zarządzania sobą w czasie, kreowania marki osobistej oraz w warsztatach
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związanych z social mediami,
180.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzonych
w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym na zabezpieczenie wyższych wynagrodzeń dla lekarzy
pracujących w placówce oraz uwzględnienie wyższych cen towarów i usług niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania,
40 000 zł na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie, u
których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zapewnienie wsparcia ich
rodzicom/opiekunom,
82.000 zł na wynagrodzenie dla 24 członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz zakup
mebli dostosowanych do przechowywania danych wrażliwych klientów GKRPA, a także zakup i montaż sprzętu
zapewniającego bezpieczeństwo członków Komisji i pracowników GCPU w godzinach popołudniowych,
8.897 zł na zapewnienie organizacji i warunków pracy członkom komisji konkursowych oceniającym oferty w obszarze
zdrowia publicznego,
55.000 zł na przeprowadzenie ewaluacji Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2017-2018, w tym działania wspierające prace organizacyjnoadministracyjne Programu,
15.000 zł na upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,
60 000 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gdańsku,
93.000 zł na bieżące remonty i doposażenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz na
wynagrodzenia dla pracujących w placówce lekarzy,
10 000 zł na zakup publikacji oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych zawierających aktualne treści dotyczące
przeciwdziałania uzależnieniom, które będą dostępne dla realizatorów i partnerów Programu,
16.500 zł na zakup niezbędnych mebli, sprzętu komputerowego oraz zapewnienie środków finansowych na opłaty
sądowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku,
50.000 zł na przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego oraz struktury organizacyjnej Środowiskowego Centrum
Profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Centrum łączyć będzie funkcje profilaktyczne, społeczne i kulturalne,
120.000 zł na bieżące remonty i wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem/lub zagrożone alkoholizmem,
40.000 zł na prowadzenie systematycznego monitoringu i ewaluacji zadań programu poprzez organizacje warsztatów
szkoleniowo-ewaluacyjnych Programu. (m.in. world cafe), wymiana informacji, działania wpływające na poprawę
efektywności realizowanych zadań, synergia działań,
15.000 zł na ekspertyzę prawną dotyczącą połączenia dwóch jednostek Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego i uzależnień,
495.500 zł jako rezerwa środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w tym umowy zlecenia i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań,

Ponadto, Rada Miasta dokonała przesunięć środków finansowych w zadaniach Programu niewykorzystanych w konkursach
z zakresu zdrowia publicznego i przeznaczyła:
- 76 424 zł na zapewnienie dzieciom - ofiarom przemocy i ich rodzinom specjalistycznej, wieloaspektowej bezpłatnej
pomocy,
- 86 741 zł na wsparcie całorocznej pracy profilaktycznej poprzez organizację kolonii, obozów i półkolonii z programem
zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie wyłonionych i pozytywnie zaopiniowanych
trzech projektów szkolnych dotyczących działań edukacyjnych oraz upowszechniających informacje o zagrożeniach
wynikających z używania środków psychoaktywnych realizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne.
Aktualizację programu pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.
IX/170/19 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie
Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta wprowadziła „gdański bon żłobkowy”, będący świadczeniem pieniężnym dla rodzin mieszkających
w Gdańsku, korzystających z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gdańska. Wprowadzenie
świadczenia pieniężnego pozwoliło wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych
zawodowo jak i powracających na rynek pracy. Przyznane świadczenie pieniężne pozwala również na wyrównanie wartości
opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku lub korzystających z innej formy opieki a wysokością opłaty stałej ponoszonej za
pobyt dziecka w placówce publicznej wchodzącej w skład "Gdańskiego Zespołu Żłobków".
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XII/217/19 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy
Miasta Gdańska na lata 2019 – 2021”
Rada Miasta przyjęła „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta
Gdańska na lata 2019 – 2021”. Jest to kompleksowy program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gdańska, który nie tylko
oferuje szczepienia, ale przede wszystkim szeroką edukację w kierunku zapobiegania rakowi szyjki macicy. Projekt programu
uzyskał wymaganą opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ze względu na brak dostępności
szczepionek na polskim rynku nie jest możliwe wykonywanie szczepień przeciwko HPV.
XIV/310/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020
Rada Miasta przyjęła Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gdańska na rok 2020. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu i/lub środków psychoaktywnych w tym NSP
(Nowych Substancji Psychoaktywnych) poprzez rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień, wzrost społecznej świadomości, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu
i/lub substancji psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu. Program pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Zaplanowana
na realizację Programu kwota wynosi 13.000.000 zł.
XIV/311/19 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2020
roku
Rada Miasta rozumiejąc rolę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej, ustaliła miesięczne kwoty dotacji dla Centrum Integracji Społecznej
w wysokości:
- 1.420 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej,
- 1.420 zł brutto na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku działa przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. Środki na
dofinansowanie działalności Centrum zabezpieczono w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Szczegółowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta
Gdańska na rok 2020 w wysokości 238.560 zł. Działalność Centrum finansowana jest także z innych źródeł, między innymi
z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
XV/343/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej
dla Dzieci i Młodzieży
Rada Miasta nadała nowy statut Gdańskiemu Ośrodkowi Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
dostosowując go do obowiązujących przepisów prawa oraz uszczegółowiła przedmiot działalności jednostki.
XV/345/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
Rada Miasta przyjęła "Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok". Celem
Programu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie kompetencji ich liderów i osób w nich
działających, wspieranie integracji sektora oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej. Współpraca Miasta
z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, jawności, równości szans i zrównoważonego rozwoju.
Na realizację zadań zlecanych organizacjom zaplanowano 71.777.426 zł.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
XV/346/19 zmieniająca uchwałę nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”
Rada Miasta do Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 20162020" wprowadziła dwie nowe zasady współpracy Miasta z organizacjami: równości szans i zrównoważonego rozwoju.
XVIII/451/19 w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień
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W związku ze zmianami uwarunkowań prawno-organizacyjnych i planów strategicznych w obszarze zdrowia oraz
nowymi zagrożeniami i wyzwaniami dot. zdrowia publicznego, Rada Miasta podjęła decyzję o połączeniu z dniem 1 kwietnia
2020 r. Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w jedną jednostkę budżetową
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz nadała statut.
9 uchwał z zakresu geodezji
V/40/19 w sprawie nadania nazwy ulica Sulęczyńska
W Gdańsku – Kokoszkach nadano nazwę Sulęczyńska ulicy położonej na południowy wschód od ulicy Smęgorzyńskiej.
V/41/19 w sprawie nadania nazwy Rondo im. Anny Piaseckiej
W Gdańsku – Chełmie rondu położonemu u zbiegu ulic: Chałubińskiego, Odrzańskiej, Styp - Rekowskiego i Worcella
nadano nazwę Rondo im. Anny Piaseckiej.
VI/102/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania
nazwy skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego) oraz Uchwały Nr IX/119/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VII/70/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
(Księdza Henryka Jankowskiego)
Rada Miasta uchyliła nazwę Skwer Księdza Henryka Jankowskiego.
IX/159/19 w sprawie nadania nazwy Skwer Gyddanyzc
W Gdańsku – Śródmieściu skwerowi położonemu w kwartale ulic: Katarzynki, Stolarskiej, Brygidki i Mniszki nadano
nazwę Skwer Gyddanyzc.
X/171/19 w sprawie nadania nazwy Rondo 4 Czerwca 1989 r.
Rondu położonemu w Gdańsku Żabiance-Wejhera-Jelitkowie-Tysiąclecia przy Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena i ulicy Gospody nadano nazwę Rondo 4 Czerwca 1989 r.
XIII/266/19 w sprawie nadania nazwy ulica gen. Władysława Andersa
W Gdańsku - Jasieniu ulicy położonej na północny zachód od ulicy Myśliwskiej nadano nazwę gen. Władysława
Andersa.
XV/327/19 w sprawie nadania nazwy ulica Rytelska
W Gdańsku Oruni Górnej - Gdańsk Południe ulicy położonej na północny wschód od ulicy Borkowskiej nadano nazwę
Rytelska.
XV/328/19 w sprawie nadania nazwy ulica prof. Edmunda Cieślaka
W Gdańsku - Jasieniu ulicy położonej na południe od ulicy prof. Mariana Osińskiego nadano nazwę prof. Edmunda
Cieślaka.
XVIII/436/19 w sprawie nadania nazwy Aleja Pawła Adamowicza
W Gdańsku Pieckach - Migowie i Jasieniu drodze publicznej położonej na południe od ulicy Myśliwskiej do węzła
integracyjnego Jabłoniowa nadano nazwę Aleja Pawła Adamowicza.
Wszystkie nazwy ulic zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wprowadzone na mapę nazw
ulic, placów i numeracji porządkowej.

1 uchwała z zakresu komunikacji
XVII/356/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem
taksówkami osób i ich bagażu na terenie Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta w przepisach porządkowych związanych z przewozem taksówkami osób i ich bagażu na terenie Miasta
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wprowadziła możliwość rozliczania opłat za przewóz taksówką również przy użyciu aplikacji mobilnej.
59 uchwał z zakresu gospodarki komunalnej
V/43/19 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości
samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2019 rok, zmieniona uchwałą Nr XVII/418/19
Rada Miasta ustaliła jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości do
wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na:
- remonty i konserwację budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Miasto do zarządzania,
- rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- remonty budynków zabytkowych oraz remonty budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach
Miasta,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały,
- zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta,
- bieżące utrzymanie szaletów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Miasta
Gdańska.
W 2019 r. przekazano dotację w wysokości 12.526.522,67 zł.
V/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, zmieniona
uchwałą Nr XV/332/19, uchylona uchwałą Nr XVII/423/19
V/45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą Nr XV/333/19, uchylona
uchwałą Nr XVII/424/19
XVII/423/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
XVII/424/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała Miasto do dostosowania uchwał
w terminie 12 miesięcy od daty wejścia jej w życie. W związku z tym, Rada Miasta uchwaliła nowy Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, który zawiera zmiany porządkujące w stosunku do uchylanego
i wielokrotnie zmienianego dotychczasowego Regulaminu z 2015 r.
Odbieranie niesegregowanych odpadów przewidziane jest jedynie w przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki.
Zmieniono zasady postępowania w przypadku stwierdzenia braku segregacji. Uzupełniono przepisy o rodzaje i minimalną
pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Określono wymogi dla miejsc gromadzenia
odpadów pod kątem utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. W zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości, Miasto zapewnia odbieranie bioodpadów z miejsc ich wytwarzania. Nie
dopuszczono przyjmowania odpadów kuchennych z brązowego pojemnika w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Postanowiono o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wprowadzono
zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną kompostujących bioodpady
w kompostowniku przydomowym w określony w Regulaminie sposób, ale nie zwolniono właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady z obowiązku posiadania pojemnika (brązowego) na te odpady. Uporządkowano
i usystematyzowano przepisy dotyczące sposobu pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów. Zobowiązano Miasto
do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
o charakterze mieszanym, tzn. częściowo zamieszkałych, a częściowo niezamieszkałych. Uchwała zniosła obowiązkowe
wyposażanie w pojemniki przez Miasto właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. W związku z możliwością składania
deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi uzupełniono przepisy o sposób wskazania lokalizacji przyporządkowanego ww. budynkom lub
ich częściom oddzielnego miejsca gromadzenia odpadów. Zachowano także termin 1.02.2020 r. wejścia w życie zmian
w zakresie częstotliwości odbioru odpadów, tj. przejście z cyklu krotności odbioru w miesiącu na cykl krotności odbioru
w tygodniu. Dostosowano i ujednolicono nazewnictwo do nowych definicji wynikających z nowelizacji ustawy. Ponadto,
w związku ze zmianą statusu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacyjnym z regionalnej na
instalację komunalną zmianie uległy przepisy dotyczące wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami oraz dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
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Nowe regulacje obowiązują od 1 lutego 2020 r. Uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r., poz. 6252 i poz. 6253.
V/46/19 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk
i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk
Ustawa Prawo Wodne nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic
aglomeracji, zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby, informowania Rady Miasta
o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji. Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykazała konieczność zaktualizowania aglomeracji Gdańsk w zakresie równoważnej
liczby mieszkańców. Ponieważ Miasto Gdańsk ma największą równoważną liczbę mieszkańców, jest właściwe do
wyznaczenia i zmiany wielkości, obszaru i granic aglomeracji. W związku z tym, Rada Miasta zmieniła uchwałę Nr 123/X/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk
i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk.
Uchwał weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
dnia 13.03.2019 r., poz. 1207.
V/47/19 w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie
Miasta Gdańska do roku 2035”
Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w zakresie ogłoszonego konkursu w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności". Uzyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł,
przeznaczone na opracowanie dokumentu strategicznego oraz konsultacje społeczne z kampanią informacyjno-promocyjną
realizowane w 2020 r.
VI/68/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2019 roku
Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
w 2019 r. Celem programu była m.in.: edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, promocja właściwych postaw
wobec zwierząt bezdomnych, zapobieganie wzrostowi populacji, opieka nad wolno żyjącymi kotami i przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt. Na realizację programu wydano środki w wysokości 3.738.961 zł, w tym:
- na zadania realizowane przez Schronisko – 3.284.670 zł,
- na programy w ramach Budżetu Obywatelskiego – 546.711 zł,
- na zadania realizowane przez Wydział Środowiska: domki dla kotów – 30.750 zł i działania promocyjne i edukacyjne –
16.000 zł.
VI/69/19, XV/339/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta
Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu
członków Zgromadzenia
W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu i objęciem zadań dotyczących transportu publicznego
przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Borawskiego oraz zmianą na stanowisku dyrektora oraz zastępcy
dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego Zarządu Transportu Miejskiego, Rada Miasta wyznaczyła nowych
reprezentantów Miasta w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
VI/70/19 w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego w Gdańsku – jednostka budżetowa do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej w zakresie transportu drogowego
XIV/307/19 w sprawie upoważnienia Pana Sebastiana Zomkowskiego – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
– jednostka budżetowa do załatwienia w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej w zakresie transportu drogowego
W związku ze zmianami na stanowisku Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, Rada Miasta udzieliła upoważnienia
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie transportu drogowego Panu
Sebastianowi Zomkowskiemu.
VI/71/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 15.04.2019 r., poz. 1827.
VI/72/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 15.04.2019 r., poz. 1826.
VI/73/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tekst
jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 15.04.2019 r. poz. 1828.
VI/74/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie Obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi
powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Tekst jednolity uchwały
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 15.04.2019 r. poz. 1829.
VI/75/19 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Kolbudy, Gminą
Miejską Pruszcz Gdański oraz Gminą Pruszcz Gdański w sprawie wykonania zadań publicznych tych Gmin w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym także frakcji odpadów wysortowanych z odpadów komunalnych
Rada Miasta wyraziła zgodę na zagospodarowanie frakcji wysortowanych z odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Kolbudy, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz Gminy Pruszcz Gdański, przy udziale Zakładu Utylizacyjnego
sp. z o.o. oraz Portu Czystej Energii sp. z o.o. Koszty realizacji zadania zostaną w całości pokryte przez Gminy poprzez
przekazywanie dotacji celowych. Szczegółowe warunki określono w dwustronnych porozumieniach międzygminnych, które
zostały zawarte na czas określony do 6 maja 2047 r.
VIII/116/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach
Towarzystw Budownictwa Społecznego
Rada Miasta zrównała przedłożenie propozycji najmu lokali w drodze publicznej oferty z pojęciem propozycji
zapoznania się z położeniem i stanem technicznym lokalu oraz wprowadziła możliwość realizowania programów
uprawniających różne grupy społeczne do uzyskania prawa najmu mieszkania na terenie Gdańska w ramach naboru do
mieszkań wybudowanych przez gdańskie spółki towarzystw budownictwa społecznego. Najem lokali na rzecz osób objętych
ww. programami dotyczy zasobów towarzystw budownictwa społecznego objętych obowiązkiem wpłaty partycypacji.
VIII/117/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali
użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe
Rada Miasta dopuściła możliwość przeprowadzania dwuetapowego konkursu ofert na najem lokali użytkowych.
W pierwszym etapie Komisja Programowa, powoływana zarządzeniem Prezydenta, zaprasza potencjalnych oferentów do
dialogu programowego, na podstawie którego ustala dodatkowe kryteria wyboru określane w zaproszeniach do składania
ofert. Na podstawie złożonych i zaopiniowanych przez Komisję ofert wyboru najemców dokonuje Prezydent Miasta.
W 2019 r. w tym trybie przeprowadzono 1 konkurs na najem lokalu użytkowego.
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VIII/119/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
Rada Miasta doprecyzowała zasady dotyczące transportu drogą wodną oraz uchwaliła ceny biletów za przejazd
środkami transportu zbiorowego drogą wodną w wysokości:
- 20 zł bilet normalny,
- 10 zł bilet ulgowy,
- 5 zł bilet na rower.
Bilety uprawniają do jednorazowego przejazdu na określony dzień, godzinę i trasę (rejs).
VIII/120/19, VIII/121/19, VIII/122/19, VIII/123/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Chmielnej 10-25.
VIII/124/19, VIII/125/19, VIII/126/19, VIII/127/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Heweliusza 22.
VIII/128/19, VIII/129/19, VIII/130/19, XI/194/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Grunwaldzkiej 105.
IX/152/19, IX/153/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Podwale Grodzkie 4.
IX/154/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna w 2 lokalach przy ul. Powroźniczej 18-24.
IX/155/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska
Na wniosek Saur Neptun Gdańsk S.A, Rada Miasta przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gdańska. Regulamin przyjęty przez Radę Miasta uchwałą Nr LV/1613/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. został
negatywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 15.11.2019 r. Przyjęty przez Radę Regulamin uwzględnia
uwagi zawarte w postanowieniu. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 3.06.2019 r., poz. 2673.
XI/191/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta Gdańska pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Tkackiej 7/8 i Wełniarskiej 19/20.
XI/192/19, XI/193/19 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Rada Miasta Gdańska pozytywnie zaopiniowała lokalizację kasyna przy ulicy Karmelickiej 1.
XI/195/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018
XV/331/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018
Rada Miasta przedłużyła do 31 marca 2020 r. termin obowiązywania wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018.
XII/226/19 zmieniająca uchwałę Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu Miasta Gdańska
Rada Miasta ustaliła maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na:
- 900 zezwoleń - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 900 zezwoleń - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 700 zezwoleń - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
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XIII/264/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa
Społecznego, zmieniona uchwałą Nr XVIII/446/19
Rada Miasta uchwaliła nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych oraz udzielania pomocy w wynajęciu lokali
mieszkalnych w zasobach TBS, które mają doprowadzić do zwiększenia dostępności lokali dla rodzin zagrożonych
wykluczeniem mieszkaniowym, rotacji w zasobie oraz sprawnej realizacji zakwalifikowanych wniosków. Rada określiła
między innymi:
- kryteria ubiegania się o najem lokalu poprzez zastosowanie kwalifikacji punktowej uwzględniającej sytuacje zdrowotną
i rodzinną wnioskodawcy,
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas
nieoznaczony i najem socjalny lokalu,
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu,
- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
- warunki dokonywania zamian lokali,
- tryb rozpatrywania wniosków o najem oraz sposób kontroli społecznej,
- zasady postepowania w stosunku do osób, którym wygasł dotychczasowy tytuł prawny lub pozostały w lokalu
opuszczonym z różnych powodów przez najemcę oraz przypadki, w jakich można się ubiegać o uzyskanie tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu,
- tryb postępowania w przypadku przekształceń struktury lokalu,
- warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
- zasady przeznaczania lokali na realizację zadań pomocy społecznej,
- możliwość zwolnienia z czynszu, jeżeli remont lokalu wykonuje w całości lub części najemca,
- zasady i tryb najmu lokali w zasobach TBS.
Uchwały wdrażają zapisy Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 r. Przyjęte zasady zaczęły
obowiązywać od stycznia 2020 r. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
30.09.2019 r., poz. 4304 oraz z dnia 17.01.2020 r. poz. 531.
XV/334/19, XVII/447/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
Rada Miasta ustaliła ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- dla odpadów segregowanych w wysokości 165 zł,
- podwyższoną dla odpadów niesegregowanych w wysokości 330 zł.
Stawki mają zastosowanie do opłat należnych za 2020 rok i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 21.11.2019 r., poz. 5164 i z dnia 17.01.2020 r., poz. 532.
XV/335/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rada Miasta określiła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminy ich obowiązywania. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.11.2019 r., poz. 5165.
XV/336/19 w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 r.
Rada Miasta wyraziła gotowość współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego przy organizacji XXVI Światowego
Jamboree Skautowego w 2027 r. na Wyspie Sobieszewskiej i upoważniła Prezydenta Miasta do podejmowania działań
związanych z kandydaturą Gdańska jako Miasta Gospodarza Jamboree.
XVII/369/19 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kościerskim i Powiatem Kartuskim w sprawie powierzenia
Powiatowi Kościerskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich
Rada Miasta upoważniła Aleksandrę Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska do zawarcia porozumienia z Powiatami
Kościerskim i Kartuskim obejmującego organizowanie przez Powiat Kościerski przewozów w ramach publicznego transportu
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zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Powiatu
Kartuskiego na autobusowych liniach komunikacyjnych Kościerzyna – Egiertowo – Żukowo – Gdańsk. Wszelkie koszty
związane z wykonywaniem porozumienia ponosi Powiat Kościerski. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. na czas
nieokreślony.
XVIII/449/19 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bytowskim i Powiatem Kartuskim w sprawie powierzenia
Powiatowi Bytowskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich
Rada Miasta upoważniła Aleksandrę Dulkiewicz Prezydenta Miasta Gdańska do zawarcia porozumienia z Powiatami
Bytowskim i Kartuskim obejmującego organizowanie przez Powiat Bytowski przewozów w ramach publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz Powiatu
Kartuskiego na autobusowych liniach komunikacyjnych Bytów – Kartuzy – Żukowo – Gdańsk. Wszelkie koszty związane
z wykonywaniem porozumienia ponosi Powiat Bytowski. Porozumienie obowiązuje od 1 marca 2020 r. na czas nieokreślony.
XVII/419/19 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska
na lata 2020-2024
Kontynuując kierunki polityki mieszkaniowej zawarte w poprzednim programie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym, Rada Miasta przyjęła nowy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gdańska na lata
2020-2024. Program ma na celu racjonalizację prowadzenia gospodarki mieszkaniowej w sposób zbilansowany, zarówno do
potrzeb mieszkańców Gdańska, jak i w stosunku do możliwości ich realizacji. Program dotyczy umów zawieranych po
21.04.2019 r.
XVII/425/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rada Miasta wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od tego czy nieruchomość
jest zamieszkała, czy nie oraz uchwaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych oraz dla nieruchomości częściowo zamieszkałych. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie wynoszą
one odpowiednio:
- 0,88 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 110 m2,
- 0,10 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów w sposób selektywny, Rada ustaliła podwyższoną stawkę
opłaty w wysokości:
- 1,76 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 110 m2,
- 0,20 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 110 m2.
Przyjęte stawki mają zastosowanie do obliczania opłaty należnej od nieruchomości zarówno w części stanowiącej
nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, jak i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie,
w przypadku kompostowania bioodpadów w nieruchomościach jednorodzinnych zwolniono właścicieli z części opłaty
wynoszącej 0,01 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 21.11.2019 r., poz. 5165.
XVII/426/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rada Miasta ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek przeznaczony
do zbierania odpadów powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w zależności od ich pojemności
i rodzaju odpadów. Podstawowa stawka wynosi od 2,90 zł za najmniejszy pojemnik o wielkości 60 l do 982 zł za
prasokontener o wielkości 20 m3 w przypadku odpadów resztkowych i od 2,40 zł do 786 zł w przypadku odpadów
podzielonych na frakcje. Stawka ulega podwojeniu, jeśli właściciel nie segreguje odpadów. Nowe stawki obowiązywały do 1
lutego 2020 r. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r. poz. 6256.
XVII/427/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rada Miasta określiła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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składanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązujące od 1 lutego 2020 r. w zależności od rodzaju
nieruchomości: zamieszkałe; niezamieszkałe, a powstają odpady komunalne; częściowo zamieszkałe i niezamieszkałe oraz
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przygotowano 4 wzory deklaracji z załącznikami. Z deklaracji
i załączników korzystają również administratorzy zgłaszający budynki wielolokalowe, tj. spółdzielnie mieszkaniowe,
Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe. Prawidłowe brzmienie opisów odsyłających zawartych w formularzach
jest istotne dla właściwego wypełnienia deklaracji i określenia wysokości opłaty. Deklaracje mogą być składane również
elektronicznie z zachowaniem określonych w uchwale warunków i w odpowiednim trybie. Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r. poz. 6258.
XVII/428/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Rada Miasta zmieniła wzory dotychczasowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli. Wzory obowiązywały do 31 stycznia 2020 r. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r. poz. 6259.
XVIII/445/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie
umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości
miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach
programu dopłat do czynszu ,,Mieszkanie na Start’’
Rada Miasta wprowadziła zmiany usprawniające realizację polityki mieszkaniowej poprzez rozszerzenie kręgu osób
uprawnionych do otrzymania punktów dających pierwszeństwo najmu lokalu o:
- osoby znajdujące się w wykazie wyrażających wolę wynajęcia mieszkania z zasobów Towarzystw Budownictwa
Społecznego,
- najemców wyrażających wolę oddania zajmowanego lokalu do dyspozycji gminy z powodu podwyższenia czynszu
wskutek weryfikacji dochodu gospodarstwa domowego,
- zamieszkujących w lokalu objętym zamianą z inicjatywy gminy,
- osoby zajmujące bez tytułu prawnego lokal, które zadeklarowały wolę oddania zajmowanego lokalu do dyspozycji
gminy ze względu na brak możliwości zawarcia umowy najmu z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
Rada Miasta podwyższyła maksymalne progi dochodowe kwalifikujące do najmu lokalu mieszkalnego od Miasta:
do 90% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych;
w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe
40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
Maksymalna wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu lokalu mieszkalnego stanowi 12 – krotność miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
Wprowadzone zmiany umożliwią zapewnienie lokali w pierwszej kolejności osobom, którym Miasto jest zobowiązane
udzielić pomocy mieszkaniowej, a w szczególności osobom umieszczonym na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz osobom oczekującym na lokale zamienne. Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 17.01.2020 r. poz. 530.
-

10 uchwał z zakresu polityki gospodarczej
VI/76/19 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w kwocie 7.457.500 zł, który dzieli się na 14.915 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 7.457.500 zł.
VIII/115/19 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej
spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura
Społeczna sp. z o.o. w kwocie 3.180.000 zł, który dzieli się na 3.180 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość
udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 1.920.000 zł oraz wkładem niepieniężnym o wartości
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1.260.000 zł w postaci prawa 30 letniej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Cienistej 10A.
IX/157/19 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe
Targi Gdańskie S.A. w kwocie 58.750 zł, obejmując 1.175 akcji o wartości emisyjnej 200 zł. Akcje zostały objęte i pokryte
wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Narwickiej
o wartości netto 235.000 zł. Nadwyżka w kwocie 176.250 zł zasiliła kapitał zapasowy Spółki.
IX/158/19 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot sp.
z o.o. w kwocie 500.000 zł, który dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Całość udziałów została
objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 500.000 zł.
XII/210/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania
Na podstawie Raportu o stanie Miasta za rok 2018 oraz debaty z udziałem mieszkańców, Rada Miasta udzieliła
Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
XII/225/19 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
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motława” sp. z o.o. w kwocie 3.900.000 zł, który dzieli się na 3.900 udziałów
o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 3.900.000 zł.
XIV/308/19 wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta
Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o.
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Agencja Rozwoju
Gospodarczego sp. z o.o. w kwocie 3.315.000 zł, który dzieli się na 3.315 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
Całość udziałów została objęta i pokryta w postaci prawa 10-letniej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy
ul. Ku Ujściu.
XV/330/19 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą
w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła wolę objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. w kwocie 30.000 zł, który dzieli się na 60 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
każdy. Całość udziałów została objęta i pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 30.000 zł.
XV/337/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz partnera prywatnego
realizującego przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku". Umowa
partnerstwa publiczno-prywatnego zobowiązuje Miasto do wniesienia wkładu własnego w postaci nieruchomości
przeznaczonych pod cele komercyjne projektu. Dodatkowo, w formie aktu notarialnego została podpisana przyrzeczona
umowa sprzedaży wymienionych w uchwale nieruchomości Miasta położonych w obszarze północnego cypla Wyspy
Spichrzów objętych umową PPP. Ostateczna umowa sprzedaży została podpisana 31.10.2019 r.
XV/338/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie
bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz partnera prywatnego
realizującego przedsięwzięcie "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku".
Załącznikiem do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest „Przedwstępna Warunkowa Umowa Sprzedaży
Nieruchomości Celu Komercyjnego", zawarta w formie aktu notarialnego, w której Miasto zobowiązało się (po spełnieniu
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określonych w umowie warunków) do sprzedaży na rzecz partnera prywatnego nieruchomości Miasta. Sprzedaż nastąpi
przez notarialne zawarcie "Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego". Obecnie partner
prywatny, GGI Dolne Miasto sp. z o.o. sp.k., podejmuje działania związane między innymi z zakupem nieruchomości,
finansowaniem całego przedsięwzięcia oraz realizacją wskazanych w umowie działań związanych z projektowaniem
obiektów celu publicznego – inwestycji miejskich.
1 uchwała z zakresu kadr i organizacji
VIII/138/19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres kadencji 2019-2023
-

-

Rada Miasta ustaliła dla Prezydenta Miasta na okres kadencji 2019-2023 następujące wynagrodzenie:
miesięczne zasadnicze i dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości określonej dla prezydenta miasta powyżej 300
tysięcy mieszkańców w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości zgodnej w obowiązującymi przepisami,
dodatek specjalny w kwocie stanowiącej różnicę między siedmiokrotnością kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkiem
funkcyjnym i dodatkiem za wieloletnią pracę - nie wyższej jednak niż 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.

18 uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami
XI/196/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Rada Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. na okres 5 lat w celu budowy i prowadzenia:
- domu opieki społecznej,
- centrum rehabilitacyjno-pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym,
- zakładu opiekuńczo-leczniczego przystosowanego do kontraktowania z NFZ,
- oddziału szpitalnego,
- poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,
- przedszkola niepublicznego.
Umowę użytkowania nieruchomości zawarto w dniu 3.07.2019 r.
XI/197/19, XI/198/19, XI/199/19, XI/200/19, XI/201/19, XI/202/19, XI/203/19, XI/204/19, XI/205/19, XI/206/19, XI/207/19,
XI/208/19, XI/209/19, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego
Rada Miasta podjęła 13 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 2.347.573,95 zł.
XIII/265/19 w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości Gminy Miasta Gdańska
Rada Miasta upoważniła Prezydenta do dokonywania samodzielnie czynności prawnych polegających na nabywaniu,
zbywaniu, obciążaniu i wydzierżawianiu nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz wskazała sytuacje, w których
decyzja o podjęciu czynności dotyczących ewentualnego obrotu nieruchomością będzie należała do Rady Miasta.
XVII/420/19 w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych oraz warunków
udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat
W związku z przyjęciem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska
na lata 2020-2024, Rada Miasta określiła zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków
jednorodzinnych oraz warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2019 r., poz.6025.
XVII/421/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości
stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na zasadach określonych w uchwale
Rady Ministrów nr 268 z dnia 27 grudnia 1982 roku w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego
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Rada Miasta doprecyzowała zapisy dotyczące możliwości wykupu lokali mieszkalnych będących w zasobach Miasta
wybudowanych na zasadach określonych w uchwale Rady Ministrów z 1982 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2019 r., poz.6026.
XVII/422/19 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności tych gruntów
Rada Miasta przyznała Prezydentowi prawo do udzielania gdańskim spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dla udziałów odpowiadających
spółdzielczym prawom do lokali mieszkalnych) podobnie jak dla osób fizycznych - stosując zasadę nieróżnicowania sytuacji
prawnej mieszkańców. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 17.12.2019 r., poz.6027.
9 uchwał z zakresu ochrony środowiska
V/42/19 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli
wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Rada Miasta przyjęła tryb postępowania o udzielanie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje udzielane są ze środków budżetu Miasta pochodzących z wpływów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów. Rada Miasta określiła zasady postępowania,
zapewniające jawność postępowania, maksymalizację efektów oraz koordynację procesu planowania i realizacji zadań. Na
ogłoszony konkurs ofert na realizację automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na
terenie Miasta wpłynęła jedna oferta. Umowa na realizację zadania zawarta zostanie w I połowie 2020 r. Uchwała weszła w
życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 4.03.2019 r., poz. 1049.
IX/160/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do
granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2019
Rada Miasta określiła sezon kąpielowy oraz liczbę i lokalizację kąpielisk znajdujących się w granicach Gdańska
w 2019 r. Organizatorem 8 wyznaczonych kąpielisk jest Gdański Ośrodek Sportu.
Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, Rada Miasta uznała za pomniki przyrody:
Nr uchwały
pomnik przyrody
dwupniowe drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pni na wysokości 130
XII/232/19
cm – 180 i 264 cm, wysokości - 26 m, wieku – około 180 lat, rosnące przy ścieżce pieszej
znajdującej się na terenie Doliny Samborowo w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm –
XII/233/19
360 cm, wysokości - 23 m, wieku – około 250 lat, rosnące na terenie zieleńca położonego u zbiegu
Al. Hallera i ul. Reja.
drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm –
XII/234/19
342 cm, wysokości - 17 m, wieku – około 180 lat, rosnące na szczycie Wzgórza Luizy położonego u
zbiegu ulicy Niepołomickiej i Kampinoskiej.
drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 304 cm,
XII/235/19
wysokości - 29 m, wieku – około 150 lat, rosnące na stoku Wzgórza Luizy położonego u zbiegu ulicy
Niepołomickiej i Kampinoskiej.
XVIII/450/19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarka wodną”
Rada Miasta przyjęła nowy Regulamin udzielenia dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną oraz określiła tryb postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji. O udzielenie dotacji mogą ubiegać
się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz
osoby prawne. Dotacje przyznawane są na następujące zadania:
- zamianę ogrzewania węglowego na: gazowe, elektryczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, za wyjątkiem
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
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zakup i montaż kolektora słonecznego,
likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,
- demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest - przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych,
elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,
- zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń
rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej,
- zamianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub gazowej,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych – ciepło dla potrzeb
centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
- zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych
i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej,
- wykonanie ogrodu deszczowego.
Dotacja przekazywana jest w formie jednorazowego zwrotu udokumentowanych wydatków po zakończeniu zadania, w
zależności od jego rodzaju, w zróżnicowanej wysokości. Uchwała weszła wżycie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17.01.2020 r., poz. 533.
-

2 uchwały z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
XII/238/19 w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021”
W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenia skali przestępczości, zjawisk patologicznych,
zagrożeń i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, Rada Miasta uchwaliła Miejski Program zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Program został uchwalony na lata 2019 – 2021
i obejmuje zadania realizowane przez Policję, Straż Miejską, Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Zarząd Dróg
i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej. Współpraca oparta jest na partnerstwie,
wymianie doświadczeń oraz współdziałaniu i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Na realizację programu
w 2019 r. Miasto wydatkowało środki w wysokości 8.765.692 zł.
XVII/370/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Rada Miasta ustaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
określiła wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie z ogłoszonymi
w obwieszczeniu Ministra Finansów maksymalnymi wysokościami stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawki zostały utrzymane w niezmienionej wysokości w stosunku do stawek
obowiązujących w 2019 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 24.12.2019 r., poz. 6244.
8 uchwał realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
V/50/19 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska
Rada Miasta określiła wejście w życie uchwały podwyższającej wysokość dodatków w pieczy zastępczej na 1 stycznia
2019 r.
VIII/131/19 w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku, zmieniona uchwałami Nr XIII/269/19 i XVII/374/19
Rada Miasta określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2019 r. wydatkowano ogółem 8.124.211 zł, w ramach których
dofinansowano:
- koszty wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 240.000 zł (zawarto 10 umów),
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej na kwotę 11.000 zł (zrealizowano 1 wniosek),
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zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych na kwotę 15.597 zł (zrealizowano 19 wniosków),
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - zrealizowano 931 wniosków (dla 777 wnioskodawców)
na łączną kwotę 1.100.952 zł,
działalność warsztatów terapii zajęciowej na kwotę 4.408.168 zł (6 warsztatów działających na terenie Gdańska,
w których przebywało 227 osób),
koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na kwotę 443.458 zł (dla 466 osób),
likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 772.824 zł (zawarto 212 umów),
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej na kwotę 592.000 zł (zawarto 18 umów),
oprocentowanie kredytu bankowego/pożyczki na kontynuowanie działalności gospodarczej na kwotę 13.760 zł
(zawarto 4 umowy);
wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 17.029 zł (dla 3 osób);
szkolenie osób niepełnosprawnych na kwotę 12.893 zł (skierowano na szkolenie 2 osoby);
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na kwotę
299.638 zł (zawarto 20 umów);
koszty obsługi zadań w kwocie 196.892 zł.

XI/190/19 w sprawie współdziałania Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn.
„Cała Naprzód II” Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do podpisania porozumienia z władzami Gminy Pszczółki i Gminy Suchy
Dąb pełniącymi rolę Partnerów w projekcie „Cała Naprzód II”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.983.600 zł.
Realizacja projektu przewidziana jest do 30 czerwca 2021 r.
XIII/268/19 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Rada Miasta określiła nowy regulamin działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. 28 osobowy zespół złożony z przedstawicieli pomocy społecznej został powołany przez Prezydenta Miasta 18
listopada 2019 r.
XV/341/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Złożono wniosek na realizację programu i otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.588.754,25 zł. 2
stycznia 2020 r. zawarto z Wojewodą Pomorskim umowę o przekazanie środków. Od 1 kwietnia rozpocznie się przyjmowanie
wniosków indywidualnych.
XV/342/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność
lub chorobę
Rada Miasta ograniczyła liczbę progów dochodowych i poziomów odpłatności oraz doprecyzowała przepisy
w zakresie obliczania kwot zwrotu z tytułu nieobecności uczestników w dziennych domach pomocy. Nowe zasady
obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia
25.11.2019 r., poz. 5179.
23 uchwały realizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
V/36/19 w sprawie zaliczenia ulic: Achillesa, Akteona, Ariadny, Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza, Delfina, Diany, Dionizosa,
Eurydyki, Feniksa, Flory, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, Jutrzenki, Kasjopei, Komety, Marsa, Nike,
Orfeusza, Parysa, Syriusza, Tezeusza, Wegi, Wolarza do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Achillesa, Akteona, Ariadny, Artemidy, Bliźniąt, Cefeusza,
Delfina, Diany, Dionizosa, Eurydyki, Feniksa, Flory, Heleny, Herkulesa, Hermesa, Hery, Homera, Horacego, Jutrzenki,
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Kasjopei, Komety, Marsa, Nike, Orfeusza, Parysa, Syriusza, Tezeusza, Wegi, Wolarza do kategorii dróg gminnych.
V/37/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery, Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy,
Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona, Prometeusza, Rabatki, Seleny, Viktorii, Westy, Zielony
Zakątek i Złotowskiej kategorii dróg gminnych
VI/60/19 w sprawie zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery, Chojnickiej, Cumowników, Izydy, Keplera,
Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy, Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona, Prometeusza, Rabatki,
Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek i Złotowskiej do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Antygony, Astronomów, Ateny, Cerery, Chojnickiej,
Cumowników, Izydy, Keplera, Konkordii, Kwidzyńskiej, Ledy, Maciejewicza, Minerwy, Osowski Zakątek, Penelopy, Posejdona,
Prometeusza, Rabatki, Seleny, Victorii, Westy, Zielony Zakątek i Złotowskiej do kategorii dróg gminnych.
V/38/19 w sprawie pozbawienia ulicy Górnej kategorii drogi gminnej
Rada Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, wyłączyła ulicę Górną z kategorii drogi gminnej.
Ulica nie pełni żadnej funkcji w układzie komunikacyjnym miasta i stanowi drogę do budynku adresowo przynależnego do
ulicy Na Stoku.
V/39/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej, Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza Jeżewskiego
i Adolfa Dygasińskiego kategorii dróg gminnych
VI/59/19 w sprawie zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej, Rogalińskiej, Bogumiła Kobieli, Zbigniewa
Cybulskiego, Kazimierza Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Łańcuckiej, Rogalińskiej,
Bogumiła Kobieli, Zbigniewa Cybulskiego, Kazimierza Jeżewskiego i Adolfa Dygasińskiego do kategorii dróg gminnych.
V/48/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki budżetowej do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Rada Miasta upoważniła Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej związanych z wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej
lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały Nr XLVIII/1465/2018 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego
2018 r., w tym do:
- określania w drodze decyzji wysokości kar;
- udzielania ulg w zakresie zaległości w karach;
- załatwiania spraw związanych z nadpłatami kar.
VI/61/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej, Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej,
Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej kategorii dróg gminnych
VIII/113/19 w sprawie zaliczenia ulic: Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej, Czaplewskiej, Wieckiej, Kortowskiej,
Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej, Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Marcowej, Wiosennej, Charzykowskiej, Czaplewskiej,
Wieckiej, Kortowskiej, Łagowskiej, Lipuskiej, Kiszewskiej, Miechucińskiej, Swarzewskiej, Barkoczyńskiej do kategorii dróg
gminnych.
VI/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie przejęcia zadań
administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Gdańska
Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie przejęcia zadań
administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gdańska. Do zadań tych należy
między innymi:
- dbanie o estetyczny wygląd obiektów i jego otoczenia przez cały rok;
- zapewnienie właściwego stanu zieleni;
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współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku;
prowadzenie Ksiąg zmarłych, pochowanych w grobach wojennych;
podejmowanie działań służących zabezpieczeniu grobów i cmentarzy wojennych przed dewastacjami i aktami
wandalizmu.
Porozumienie obejmuje następujące obiekty:
- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Giełguda w Gdańsku;
- Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspa przy ul. Chrobrego (50% kosztów utrzymania);
- Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z mogiłą zbiorową Żołnierzy Wojska Polskiego;
- mogiła zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarz Centralny „Srebrzysko”;
- dwie mogiły zbiorowe cmentarz parafialny w Gdańsku- Matarni;
- dwie mogiły indywidualne Danuty Siedzik „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, Cmentarz Garnizonowy przy
ul. Giełguda;
- mogiła Antoniego Browarczyka, Cmentarz Łostowicki.
Środki finansowe na wykonanie zadań Wojewoda przekazuje w formie dotacji celowej.

-

VIII/114/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania
ulicom: Borówkowej, Chabrowej, Czeremchowej, Irysowej, Maciejkowej, Macierzankowej, Malinowej, Nagietkowej,
Porzeczkowej, Poziomkowej, Rokitnikowej, Rumiankowej, Storczykowej, Tymiankowej oraz Damazego Tilgnera do kategorii
dróg gminnych
IX/150/19 w sprawie zaliczenia ulic: Borówkowej, Chabrowej, Czeremchowej, Irysowej, Maciejkowej, Macierzankowej,
Malinowej, Nagietkowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Rokitnikowej, Rumiankowej, Storczykowej, Tymiankowej oraz
Damazego Tilgnera do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Borówkowej, Chabrowej, Czeremchowej, Irysowej,
Maciejkowej, Macierzankowej, Malinowej, Nagietkowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Rokitnikowej, Rumiankowej,
Storczykowej, Tymiankowej oraz Damazego Tilgnera do kategorii dróg gminnych.
VIII/118/19 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
Rada Miasta rozszerzyła dotychczasowe strefy płatnego parkowania w Śródmieściu, Siedlcach i Wrzeszczu Górnym
i objęła poborem opłat nowe ulice w tym: Targ Rakowy, 3-Maja, Jaracza, Robotniczą, Nowomiejską, Doki, Pawłowskiego.
W zależności od strefy zmieniono godziny obowiązywania opłat za postój od poniedziałku do piątku.
Rada podwyższyła stawkę za postój we wszystkich strefach płatnego parkowania w wysokościach:
- za pierwszą godzinę do 3,30 zł,
- za drugą godzinę do 3,90 zł,
- za trzecią godzinę do 4,60 zł,
- za czwartą godzinę i następne do 3,30 zł.
Ponadto Rada:
- prowadziła nowe zasady wydawania „kart opłat zryczałtowanych mieszkańca”,
- podniosła wysokość opłaty za trzeci i następny pojazd do 50 zł miesięcznie,
- ustaliła wysokość dodatkowej opłaty za postój samochodu bez wniesienia opłaty na 200 zł, a w przypadku wniesienia
tej opłaty w terminie 7 dni na 130 zł.
Nowe stawki obowiązują od 9 września 2019 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z dnia 13.05.2019 r., poz. 2272.
IX/151/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Harfowej, Wiolinowej, Lutniowej, Lirowej, Cytrowej, Jana Wojnarskiego, mjr. Mieczysława Słabego, Synów Pułku, Dedala
oraz Limbowej kategorii dróg gminnych
XI/183/19 w sprawie zaliczenia ulic: Harfowej, Wiolinowej, Lutniowej, Lirowej, Cytrowej, Jana Wojnarskiego, mjr.
Mieczysława Słabego, Synów Pułku, Dedala oraz Limbowej do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Harfowej, Wiolinowej, Lutniowej, Lirowej, Cytrowej, Jana
Wojnarskiego, mjr. Mieczysława Słabego, Synów Pułku, Dedala oraz Limbowej do kategorii dróg gminnych.
XI/182/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Olimpijskiej, Wacława Kłoczkowskiego, Alfonsa Flisykowskiego, Granitowej, Perłowej, Kadmowej, Józefa Unruga,
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Człuchowskiej, Stanisława Dąbka, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Jana Karskiego i Księdza Józefa Tischnera
kategorii dróg gminnych
XII/224/19 w sprawie zaliczenia ulic: Olimpijskiej, Wacława Kłoczkowskiego, Alfonsa Flisykowskiego, Granitowej, Perłowej,
Kadmowej, Józefa Unruga, Człuchowskiej, Stanisława Dąbka, Morenowe Wzgórze, Królewskie Wzgórze, Jana Karskiego
i Księdza Józefa Tischnera do kategorii dróg gminnych, zmieniona uchwałą Nr XIV/305/19
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Olimpijskiej, Wacława Kłoczkowskiego, Alfonsa
Flisykowskiego, Granitowej, Perłowej, Kadmowej, Józefa Unruga, Człuchowskiej, Stanisława Dąbka, Morenowe Wzgórze,
Królewskie Wzgórze, Jana Karskiego i Księdza Józefa Tischnera do kategorii dróg gminnych.
XII/227/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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
XIV/309/19 sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały 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
W związku z wielokrotną nowelizacją, Rada Miasta w formie obwieszczenia ogłosiła tekst jednolity uchwały
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. Tekst jednolity uchwały został
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.08.2019 r., poz. 3802, a sprostowanie
opublikowano dnia 5.11.2019 r., poz. 4828.
XV/326/19 w sprawie wyznaczenia terminu do przestawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicom:
Barwnej, Dobrzyńskich, Geodetów, Kwiatowej, Kwietniowej, Narcyzowej, Rusałki, Rycerza Blizbora, Sierpniowej,
Sztutowskiej, 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego kategorii dróg gminnych
XVII/368/19 w sprawie zaliczenia ulic: Barwnej, Dobrzyńskich, Geodetów, Kwiatowej, Kwietniowej, Narcyzowej, Rusałki,
Rycerza Blizbora, Sierpniowej, Sztutowskiej, 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego do kategorii dróg gminnych
W ramach realizacji procedury kwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych, Rada Miasta, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta, dokonała zaliczenia ulic: Barwnej, Dobrzyńskich, Geodetów, Kwiatowej, Kwietniowej,
Narcyzowej, Rusałki, Rycerza Blizbora, Sierpniowej, Sztutowskiej, 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego do kategorii dróg
gminnych.
VIII/448/19 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa
drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Rada Miasta wprowadziła nowe stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, znajdujących się w zarządzie
Miasta. Stawki obowiązujące w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowano do
wymagań ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz dodano stawkę:
- za prowadzenie robót budowlanych związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną w wysokości 0,20 zł/m2/dzień;
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pod i nad jezdnią w wysokości 20 zł/m2/rok;
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 0,20 zł/m2/dzień.
Rozszerzono tabelę obiektów, które objęto odrębnymi stawkami. Podwyższono stawkę za ogródki gastronomiczne oraz
wydłużono okres jej obowiązywania od 1 maja. Jednocześnie w uchwale wprowadzono zmiany redakcyjne w opisach
obiektów, za które pobiera się opłaty. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 3.01.2020 r., poz. 93.
2 uchwały realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego
XII/231/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych
Rada Miasta nadała uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu
zbiorowego uczniom Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku zamieszkałym w Gminie Kolbudy na trasie miejsce zamieszkania
– szkoła. Dodatkowo wprowadzono możliwość zakupu biletu 24-godzinnego również w wersji elektronicznej.
XV/340/19 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Gdańska pod nazwą Zarząd Transportu
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Miejskiego w Gdańsku
Rada Miasta zatwierdziła nowy Statut Zarządu Transportu Miejskiego. Statut odzwierciedla zadania związane z
organizacją i zarządzaniem transportem zbiorowym na obszarze Miasta, a także na obszarze innych gmin, jeżeli wynika to z
zawartych porozumień międzygminnych. W związku z rozszerzeniem zakresu zadań Rada zmieniła strukturę organizacyjną
jednostki.
2 uchwały realizowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń
XII/236/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Rada Miasta ustaliła wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przysługującego osobie, której przyznano
dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy na dostawę energii i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.
XVII/372/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
Rada Miasta upoważniła Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń rekompensujących wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia oraz pokrywania należności
i opłat mieszkaniowych dla żołnierzy spełniających powszechny obowiązek obrony oraz członkom ich rodzin.
1 uchwała realizowana przez Hevelianum
XI/184/19 w sprawie zmiany statutu Hevelianum
Rada Miasta wprowadziła zmiany w statucie Hevelianum doprecyzowujące zapisy dotyczące Rady Programowej.
Rada Programowa stała się organem doradczym i wspierającym działania statutowe jednostki.

III. 5 apeli
z dnia 30.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy przewidującej wywłaszczenie Pola Bitwy na Westerplatte
W związku ze skierowaniem do czytania w komisjach ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 - oddziału Muzeum II Wojny Światowej, pozwalającej na przymusowe przeniesienie własności
Pola Bitwy na Westerplatte na rzecz Skarbu Państwa, Rada Miasta wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec planów
wywłaszczenia i zaapelowała do posłów i senatorów RP o powstrzymanie prac parlamentarnych nad projektem ustawy.
Zobowiązano Przewodniczącą Rady do przekazania apelu Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu,
Premierowi oraz parlamentarzystom z województwa pomorskiego.
z dnia 29.08.2019 r. z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 39 rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego
Rada Miasta zaapelowała o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny światowej oraz
twórców sukcesu Sierpnia ’80, o zachowanie pamięci historycznej wolnej od ideologicznych i politycznych interpretacji, oraz
o porozumienie na rzecz przeciwdziałania brutalizacji debaty politycznej. Apel podjęto w celu uczczenia obu rocznic
znaczących w historii Polski wydarzeń i wyrażenia sprzeciwu wobec przejawów agresji słownej i fizycznej w życiu
publicznym.
z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego i pilnego podjęcia działań na rzecz
przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu
Rada Miasta zaapelowała do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów o podjęcie uchwały o ogłoszeniu
wyjątkowego stanu klimatycznego, jako wyrazu dostrzeżenia istniejącego problemu i potrzeby ratowania państwa przed
skutkami katastrofalnych zmian klimatu.
z dnia 26.09.2019 r. apel w sprawie wystąpienia Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie działań w kierunku organizacji przez
Miasto Gdańsk w 2020 roku obchodów 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 50 rocznicy Grudnia ‘70
Rada Miasta zaapelowała do Prezydenta Miasta o zorganizowanie godnych obchodów upamiętniających wydarzenia
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Grudnia 70 roku oraz rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
z dnia 19.12.2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec planów przejęcia ENERGA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przez Polski
Koncert Naftowy ORLEN Spółkę Akcyjną z siedzibą w Płocku
W związku z ogłoszeniem wezwania do sprzedaży akcji spółki ENERGA S.A., Rada Miasta zaapelowała o wstrzymanie
procesu przejęcia spółki przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Apel skierowano do organów i akcjonariuszy obu spółek,
posłów i senatorów RP. Apel został przekazany Prezesowi Rady Ministrów, parlamentarzystom i eurodeputowanym
województwa pomorskiego, zarządowi spółek PKN ORLEN S.A. i ENERGA S.A., ministrowi Aktywów Państwowych,
Ministrowi Klimatu oraz prezesowi UOKiK.

IV. 2 oświadczenia
z dnia 17.01.2019 r. podjęte w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza
Sprzeciwiając się przemocy w każdej formie, bez względu na motywacje jej sprawców, Rada Miasta złożyła hołd
zamordowanemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Jednocześnie potępiła wszelkie akty terroru
i nienawiści, zobowiązując się do wspólnej pracy nad wyeliminowaniem objawów agresji, w tym mowy nienawiści. Rada
Miasta traktuje oświadczenie jako swoistą formę oddania hołdu.
z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 40 rocznicy przybycia do Polski św. Jana Pawła II
Pierwsza wizyta św. Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. stała się symbolem przywiązania Polaków do wiary i tradycji,
a także katalizatorem przemian społecznych i politycznych, które doprowadziły do odzyskania wolności. Oświadczenie
wyraża wdzięczność za przesłanie, jakie niósł Ojciec Święty. Jest wyrazem szacunku dla powszechnie akceptowanych
wartości, a także wezwaniem do odbudowywania i umacniania jedności wśród gdańszczan.
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