PROTOKÓŁ NR XXVII/04
z XXVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2004 roku
w sali obrad Nowego Ratusz w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 9.00.
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 34 radnych.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
otworzył i przewodniczył obradom sesji Rady Miasta
Gdańska.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Minęło 1,5 miesiąca od poprzedniej sesji.
Po przerwie o godzinie 14.20 – 14.30 będziemy mieli wizytę ambasadora
Stanów Zjednoczonych. Ambasador był burmistrzem i chciałby przedstawić się
nami wygłosić kilka zdań.
Proszę Państwa.
Niedawno była 60 – ta rocznica powstania warszawskiego. Jutro mamy pogrzeb
Czesława Miłosza. Uczcijmy minutą ciszy pamięć powstańców jak i śmierć
noblisty.
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Wpłynął wniosek PO o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
czasu otwarcia placówek handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie
miasta Gdańska – druk 903.
Wpłynęła autopoprawka prezydenta do projektu uchwały – druk 900 – ppkt
w p. 5.
ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
W imieniu KSiŁP wnioskuję o zdjęcie druków 895 i 896.
W imieniu komisji zwróciłem się do klubów aby przedstawiły swoje
propozycje. Nie otrzymałem od największych klubów odpowiedzi. W trakcie
dyskusji zarysowały się rozbieżności z taką alternatywą aby nie powoływać
nowej komisji ponieważ w trybie normalnego procesowania, ale ze szczególną
starannością można doprowadzić do właściwego ustalenia inwestycji w WPI.
Dzisiaj tej decyzji nie będziemy podejmować bo być może kluby przedłożą
jeszcze oficjalne stanowisko w tej sprawie.
Na dzisiaj jest wniosek komisji o zdjęcie druków.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Wysoka Rado.
Nasz klub kilka miesięcy temu przygotował wniosek o ograniczenie handlu w
niedziele. Ten wniosek przeleżał kilka miesięcy w BRMG. Konsultowaliśmy go
z licznymi podmiotami. W poniedziałek była debata, na którą zaprosiłam
wszystkie kluby i przedstawicieli hipermarketów i kupców. Z tej debaty
pojawiły się bardzo ciekawe wnioski.
Pan Faliński, który reprezentował sieć francuskich hipermarketów na pytanie
dlaczego we Francji w niedzielę się nie handluje odpowiedział: Możecie to mieć
za 20 lat. Bardzo dobry argument. Bardzo mi się podobał.
Drugi argument jaki pan Faliński podał był następujący, że on nie zwalcza
małych kupców, on rywalizuje z taką samą siecią, czyli dużymi placówkami. To
jest walka w ramach określonego segmentu.
Każdy zna taką dyscyplinę sportu jakim jest boks, kiedy startuje się na ringu to
obaj zawodnicy ważą swoją wagę. Stąd zbijają wagę przed walką, przed walką
szlachetną, równą. My obserwujemy, że w Gdańsku w handlu jest nierówna
walka. To jest walka Dawida z Goliatem. Nie może być tak, że wielka sieć
hipermarketów stosująca damping wygrywa w tej walce. We Wrzeszczu, w
moim okręgu wyborczym nie ma sieci.
Jeżeli zdejmą państwo dzisiaj z porządku obrad to ta uchwała trafi na sesję
kiedy będziemy podnosili czynsze. One świetnie korespondują ze sobą. Oto
kupcy Gdańska od paru miesięcy negocjują kolejne stawiki czynszowe, które
tak naprawdę doprowadzą do ich plajty. Jeśli tu są sami lobbiści hipermarketów
to ja wam bardzo gratuluję.
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radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Wysoka Rado.
Debatowanie przez RMG nad projektem uchwały, który w ocenie prawników
jest niezgodny z prawem podważa wiarygodność RMG. W naszej ocenie
inicjatywa LPR, obarczona błędem prawnym zmierza do promocji tego
ugrupowania wśród swoich wyborców, a nie jest rzeczywistą próbą
przeprowadzenia ograniczenia otwarcia placówek handlowych.
Nie chciałbym przeprowadzać tutaj merytorycznej debaty, pewnie stanie się to
następnym razem. Chciałabym zwrócić uwagę, że argumenty, które podała pani
przewodnicząca odbiegają od pierwotnych. Przecież pierwotnie podnoszona
była dbałość i troska o rodzinę polską, która według wnioskodawców nie
powinna spędzać czasu w niedzielę w hipermarketach, a powinna spędzać w
inny sposób.
My się zgadzamy, że tak byłoby idealnie ale zwracam uwagę, że nikt nigdy nie
zrobił badań czego nasi mieszkańcy oczekują w tym względzie. Powiem
szczerze, że w tym projekcie a szczególnie w argumentacji najbardziej mnie
rażą argumenty sprowadzające się do stwierdzeń takich, że ci nasi biedni
mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą czego chcą i my administracyjnie musimy
ich uszczęśliwić. To mnie najbardziej razi.
Nie będę przedłużał argumentami merytorycznymi bo one na pewno padną,
pewnie za miesiąc.
radny-BOGDAN OLESZEK- Przewodniczący RMG
Kto z państwa jest za zdjęciem druku 903 z porządku obrad?
za

-22

przeciw
wstrzymało się

-7
-3

RADA MIASTA GDAŃSKA
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku?
za
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przeciw
wstrzymało się

-0
-2

RADA MIASTA GDAŃSKA
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W głosowaniu p r z y j ę ł a
PORZĄDEK OBRAD:
1.

Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji,
- zatwierdzenie porządku obrad

2.

Komunikaty:
- Prezydium i Komisji Rady Miasta
- Prezydenta Miasta
- o zakończeniu roboczego etapu prac nad aktualizacją Strategii
Rozwoju Miasta (około 20 min.)

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

5.

Uchwały w sprawie :
1)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na
rok 2004 (druk nr 956)

2)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kokoszek – części zachodniej (druk nr 907)

3)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Piecki-Migowo, rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej w mieście
Gdańsku (druk nr 951)

4)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulicy
Hallera w mieście Gdańsku (druk nr 904)

5)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic
Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku (druk nr 905)

6)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Radiowej i
Astronautów oraz projektowanego ich połączenia w mieście Gdańsku
(druk nr 906)
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7)

o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon mostu Sucharskiego
w mieście Gdańsku (druk nr 911)

8)

zmiany uchwały nr XXII/634/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
marca 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kadmowej i
Platynowej w mieście Gdańsku (druk nr 912)

9)

odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Grodzisko
w mieście Gdańsku (druk nr 908)

10)

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk nr 915)

11)

wyrażenia opinii do wniosku o uznanie niektórych fragmentów –
w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa – za
lasy ochronne (druk nr 952)

12)

nabycia na własność Gminy Miasta Gdańska nieruchomości
zabudowanych Skarbu Państwa, na których ustanowione jest prawo
użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
„Długie Ogrody” w Gdańsku, położonych przy ul. Sempołowskiej,
Chłodnej 1, Długie Ogrody 22, 24, 26, przy ul. Żeromskiego 1, 1A, 2,
2A i ul. Rzęsna 1, 1A (druk nr 953)

13)

nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 916)

14)

nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 917)

15)

nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 918)

16)

nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 919)

17)

wyrażenia woli utworzenia wraz z Gminą Miasta Sopotu spółki prawa
handlowego pod firmą: „Wielofunkcyjna Hala Sportowo –
Widowiskowa
Gdańsk-Sopot”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością (druk nr 902)
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18)

powołania przedstawiciela Miasta Gdańska w „Stowarzyszeniu Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej Eureregion Bałtyk” (druk nr 957)

19)

wydelegowania
przedstawiciela
Miasta
Gdańska
do
Międzynarodowej Organizacji Turystycznej Baltic Sea Tourism
Commision (druk nr 958)

20)

zmiany Uchwały Nr XXII/617/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowej stawki
kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i konserwacji
budynków mieszkalnych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych – Zakład Budżetowy
w Gdańsku na 2004 rok
(druk nr 913)

21)

zmiany Uchwały Nr XXII/618/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25
marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek
kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych do 1m2 powierzchni terenów
gminnych sprzątanych oraz terenów zielonych koszonych przez
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
w Gdańsku na 2004 rok (druk nr 914)

22)

objęcia przez Miasto Gdańsk udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku i pokrycia ich
wkładem niepieniężnym w postacie infrastruktury ciepłowniczej
(druk nr 949)

24)

zmiany uchwały Nr XVII/516/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za
przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego na terenie
miasta Gdańska (druk nr 959)

25)

zmiany uchwały Nr XV/467/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 6
listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta
Gdańska na lata 2004-2008 (druk nr 960)
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27)

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdańsk do nowotworzonej
spółki pod firmą „Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gdańsku (druk nr 950)

28)

uchwały Nr XLI/1261/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2001
r. w sprawie kryteriów, trybu postępowania o udzielenie dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie działań podmiotów nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta z zakresu pomocy
społecznej, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań
(druk nr 900)

29)

nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku przy ul.Wita
Stwosza 23, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie
utworzenia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku przy ul. Wita
Stwosza 23 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (druk nr 920)

30)

nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
w Gdańsku przy ul.Jagiellońskiej 11, w związku z uchwałami Rady Miasta
Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie
programowej
szkoły
podstawowej
w
Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na
podbudowie
programowej
zasadniczej
szkoły
zawodowej
(druk nr 921)

31)

nadania statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy
ul. Augustyńskiego 1, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska
w sprawie przekształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące Dorosłych na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum Handlowego dla Dorosłych
w Liceum Profilowane dla Dorosłych na podbudowie programowej
gimnazjum, Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych
w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej i Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych
w Zasadniczą Szkolę Zawodową dla Dorosłych na podbudowie
programowej gimnazjum oraz utworzenia Technikum dla Dorosłych i
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Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej
gimnazjum (druk nr 922)
32)

nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdańsku przy ul. Wały
Piastowskie 6, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdańsku
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej
szkoły podstawowej w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na
podbudowie gimnazjum (druk nr 923)

33)

nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdańsku przy
ul. Pestalozziego 7/9, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w
Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły podstawowej w Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych na podbudowie gimnazjum (druk nr 924)

34)

nadania statutu Zespołowi Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale
Staromiejskie 51/52, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku Technikum
dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży i dla Dorosłych na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia
Technikum dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum
(druk nr 925)

35)

nadania statutu Państwowym Szkołom Budownictwa w Gdańsku przy
ul. Grunwaldzkiej 238, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Państwowych Szkołach Budownictwa w
Gdańsku Technikum Budowlanego dla młodzieży i dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające
dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 926)

36)

nadania statutu Zespołowi Szkół Samochodowych w Gdańsku przy
ul. Elbląskiej 54/64, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku
Technikum Samochodowego dla młodzieży i dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające
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dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 927)
37)

nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla
Dorosłych, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr
3 w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie
programowej
zasadniczej
szkoły
zawodowej
(druk nr 928)

38)

nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla
Dorosłych, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 4 w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 7/9, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie
programowej
zasadniczej
szkoły
zawodowej
(druk nr 929)

39)

nadania statutu Zespołowi Szkół Budowlano-Architektonicznych
w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, w związku z uchwałą
Rady Miasta Gdańska. w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku Technikum Budowlanego dla
Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 930)

40)

nadania statutu Zespołowi Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18, w związku z uchwałami Rady Miasta
Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Budownictwa
Okrętowego w Gdańsku Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych w
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum Handlowego dla Dorosłych w
Technikum dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum i
Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla
Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum oraz utworzenia
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego
i
Technikum
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Uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 931)
41)

nadania statutu Zespołowi Szkół Elektrycznych w Gdańsku przy
ul. Grunwaldzkiej 238b, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska
w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych w Gdańsku
Technikum Elektrycznego dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla
młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej
(druk nr 932)

42)

nadania statutu Zespołowi Szkół Energetycznych w Gdańsku przy
ul. Reja 25, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum
Energetycznego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia Technikum
Uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 933)

43)

nadania statutu Zespołowi Szkół Metalowych w Gdańsku przy
ul. Sobieskiego 90, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska
w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Metalowych w Gdańsku
Technikum Mechanicznego dla młodzieży na podbudowie programowej
szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej (druk nr 934)

44)

nadania statutu Zespołowi Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących
w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 90, w związku z uchwałą Rady Miasta
Gdańska w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Poligraficznych
i
Ogólnokształcących
w
Gdańsku
Uzupełniającego
Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej (druk nr 935)

45)

nadania statutu Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego
w Gdańsku przy ul. Lastadia 2, w związku z uchwałą Rady Miasta
Gdańska w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i
Chemicznego w Gdańsku Technikum Uzupełniającego dla młodzieży na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej (druk nr 936)
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46)

nadania statutu Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7, w związku
z uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku Technikum
Technologii Żywności dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 937)

47)

nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 10 w Gdańsku przy ul.
Grunwaldzkiej 238 b, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia
24.06.2004r. w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr
10 w Gdańsku Technikum Okrętowego dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
(druk nr 938)

48)

nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdańsku przy
ul. Kołobrzeskiej 77, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska
w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdańsku
Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
(druk nr 939)

49)

nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 3 w Gdańsku przy
Al. Legionów 7, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Gdańsku
Technikum Gastronomicznego dla młodzieży i dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające
dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 940)

50)

nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 7 w Gdańsku przy
ul. Czyżewskiego 31, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska
w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 7 w Gdańsku
Technikum dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły zasadniczej
w Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej (druk nr 941)
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51)

nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku przy
ul. Dąbrowszczaków 35, w związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska
w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku
Technikum Odzieżowego dla młodzieży na podbudowie programowej
szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum
Odzieżowego, Technikum Handlowego i Technikum Zawodowego dla
Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej
szkoły zawodowej (druk nr 942)

52)

zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Terapeutycznego dla Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 28
(druk nr 943)

53)

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości
niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (druk nr 944)

54)

wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Gdańsk (druk nr 945)

55)

zmiany Uchwały Nr XII/401/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk nr 946)

56)

w sprawie przyznania samodzielności administracyjno-finansowej
jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej Nr 89 w Gdańsku
ul. Szyprów 3 (druk nr 947)

57)

o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku,
ul. Batorego 26 oraz zamiarze likwidacji szkół wchodzących w jego skład
(druk nr 948)

58)

wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zespołu Szkół
Budowlano-Architektonicznych
w
Gdańsku,
ul.
Powstańców
Warszawskich 25 oraz o zamiarze jej likwidacji (druk nr 954)
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59)

6.
7.

utworzenia Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Zespole
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w Gdańsku przy ul.
Kołobrzeskiej 75 (druk nr 955)
Wnioski, oświadczenia osobiste.
Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
radny BOGDAN OLESZEK- Przewodniczący RMG
W sali Herbowej Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Domów Dziecka
„Promyk” zaprasza na wystawę prac dzieci. Zapraszam wszystkich Państwa do
zakupu prac. Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną przekazane dla
wychowanków Domów Dziecka na Oruni.
Przypominam również , iż w dniu dzisiejszym w sali 107 w przerwie sesji będą
serwowane ciepłe posiłki
Zapraszam wszystkich radnych na uroczystości upamiętniające 65-tą rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Początek tradycyjnie 1 września o godz. 4.45 na
Westerplatte.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II kwartał zostało
przekazane Szefom Klubów Politycznych RM. Jest również do wglądu w
sekretariacie przewodniczącego w pokoju 207.
I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Siedmioosobowej Piłce Nożnej
Radnych zostały odwołane w związku ze zbyt małym zainteresowaniem
reprezentacji Powiatów Województwa Pomorskiego. Wszystkim Radnym,
Pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy zgłosili chęć reprezentowania Rady
Miasta Gdańska serdecznie dziękujemy.
radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado.
Chciałem poinformować, że reprezentowałem radę w uroczystościach powstania
warszawskiego. Byłem obecny 31 lipca o godzinie 9 na otwarciu Muzeum
13

Powstania Warszawskiego o 12 na Zamku Królewskim na uroczystej sesji,
wieczorem na Placu Krasińskich na Apelu Poległych. 1 sierpnia uczestniczyłem
przy Grobie Nieznanego Żołnierza w uroczystej odprawie wart, złożyłem
wieniec w imieniu RMG oraz wpisałem się do dwóch ksiąg pamiątkowych.
Myślę, że większość z nas śledziła te obchody. Były one zrobione bardzo
sprawnie. To była bardzo duża promocja dla miasta Warszawy oraz ogromne
szczęście dla kombatantów, którym miasto zafundowało przejazd, pobyt w
hotelach.
Nasunęła mi się taka paralela do 25 –lecia sierpnia, którą będziemy obchodzić w
przyszłym roku. Niektórzy łączą te wydarzenia. Przebieg uroczystości w
Warszawie jest takim impulsem dla miasta Gdańska aby te uroczystości na
nasza skalę potraktować poważnie. Będzie to z korzyścią dla miasta.
radny – MIACIEJ LISICKI
Proszę Państwa.
15 września kolejny raz wyjeżdżam na Białoruś, do Mińska spotkać się z
naszym westerplatczykiem. Jak co roku proszę państwa o drobną składkę, o
zapomogę dla niego. Jestem dzisiaj cały dzień. Jeśli ktoś chciałby ofiarować
pieniądze to bardzo proszę o wsparcie naszego honorowego obywatela. Mam
również kilku sponsorów.
radny BOGDAN OLESZEK- Przewodniczący RMG
Wpłynął apel posła Macieja Płużyńskiego dotyczący obchodów 25 rocznicy
powstania Solidarności. Wszyscy dostali to do skrytek. My jako rada włączymy
się do obchodów.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Zanim przejdę do aktualizacji strategii mam kilka komunikatów. Zacznę od
wywołanego tematu.
Od 4 miesięcy trwają prace nad programem obchodów 25 – lecia porozumień
sierpniowych. Naszymi partnerami są:
- Krajowa Komisja NSZZ Solidarność,
- Województwo Pomorskie,
- Fundacja Centrum Solidarności,
- MSWiA,
- inne czynniki oficjalne.
Celem naszym jest by obchody miały międzynarodowy wymiar a nie tylko
lokalny czy krajowy. W społeczności zachodniej ta rocznica, śmiem twierdzić,
może być bardziej zrozumiała niż inne ponieważ jest rocznicą sukcesu,
osiągnięcia i jest ona świeża w pamięci. Są również zagrożenia wynikające z
różnych punktów widzenia uczestników wydarzeń sprzed 25 – ciu lat. Na to
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nakładają się rozmaite interesy polityczne. W przyszłym roku będą wybory
parlamentarne prezydenckie. To też nie ułatwia przygotowaniu i przebiegowi
obchodów.
Oczywiście wszystko musimy zrobić tak aby doraźne interesy polityków nie
przeszkodziły obchodów. Osoba z którą współpracujemy jest naturalnie
prezydent Lech Wałęsa. W sensie administracyjnym i finansowym największa
odpowiedzialność spadnie na miasto Gdańsk. dlatego też w projekcie budżetu na
2005 rok będziemy musieli zarezerwować poważną kwotę. Sygnalizuję rzecz
przykrą. Ta dodatkowa suma pieniędzy nie może pojawić się kosztem
inwestycji. Będzie musiała pojawić się kosztem innych wydatków bieżących.
Proszę być przygotowanym, że w przyszłym roku, niektóre przedsięwzięcia
będą musiały być dofinansowane w mniejszej kwocie. Nie jesteśmy w stanie
rozdmuchać wydatków bieżących, mimo ważnego jubileuszu. Liczę na wsparcie
Ministerstwa Kultury oraz sponsorów. Takie rozmowy już się zaczęły.
Aplikacje będą składane do rozmaitych firm, nie tylko z naszego województwa.
Proszę Państwa.
Jubileusz będzie miał swoje apogeum w sierpniu. Natomiast rozmaite
wydarzenia rozpoczną się, mam nadzieję, już od stycznia. Jubileusz ma trwać
praktycznie od stycznia do września tak aby zaprosić mieszkańców kraju do
obchodów. Na 30 sierpnia zaprosiłem do sali BHP starostów, prezydentów i
burmistrzów miast województwa pomorskiego.
Mam nadzieję, że jubileusz połączy szereg środowisk, osób, osobistości i że uda
nam się nadać jubileuszowi znaczenie większe niż to miało miejsce 5 lat temu.
Jubileusz ma służyć promocji i z tego punktu widzenia będzie oceniany. Ma
służyć utrwaleniu w świadomości Europejczyków, że od Gdańska, od stoczni
zaczął się upadek systemu komunistycznego w Europie i świecie.
Ta rzecz jest teraz zapomniana i to jest cel. Kolejnym celem jest promocja
budowy w Gdańsku, na tyłach pomnika Poległych Stoczniowców Europejskiego
Centrum Solidarności. Obiektu, bądź zespołu obiektów, w którym znajdzie się
rozbudowana stała wystawa Drogi do Wolności, której pewną zapowiedzą jest
obecna wystawa w Sali BHP. Znajdą się tam też archiwa, biblioteka, sala
konferencyjna. Zależy nam aby architektura obiektu była imponująca, ciekawa i
stała się elementem charakterystycznym nie tylko Gdańska ale też Polski.
To z kolei wymaga zaproszenia do współpracy najlepszych architektów
światowych. Oczywiście polscy architekci również będą zaproszeni. Niemniej
jednak powiedzmy sobie wprost, że pierwsza dziesiątka najlepszych architektów
świata to raczej nie są niestety polscy architekci. Ze względów marketingowych
lepiej byłoby pozyskać środki na zlecenie na rzecz jakiegoś bardzo znanego
architekta światowego.
Podzielamy troskę wyrażoną w liście Macieja Płużyńskiego oraz przez inne
osoby. Te prace zaczęliśmy znacznie wcześniej. Jeśli będą jakieś konkrety to
będziemy podawali je do publicznej wiadomości. Na razie o zamysłach,
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założeniach trudno mówić publicznie. Należy się chwalić czymś co będzie już
zamknięte na ostatni guzik.
Kolejna sprawa dotyczy dużego sukcesu tegorocznego Jarmarku św. Dominika.
Prawie 3 mln zwiedzających, ponad 1 500 wystawców. Dziękuję KPGiM, a
szczególnie radnemu Dzikowi za przewodzenie komisji oceniającej towary oraz
wystrój jarmarku. Zdajemy sobie sprawę, że MTG w niektórych zakresach
działalności muszą to jeszcze poprawić i udoskonalić. Bez wątpienia jest to
właściwy kierunek. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że można
zaryzykować dalej utrzymanie jarmarku w wydaniu 3 tygodniowym.
Proszę Państwa.
Mój zastępca, pan prezydent Lewna, prowadzi od kilku miesięcy rozmowy,
konsultacje ze środowiskami kupieckimi i innymi dotyczącymi założeń do
reformy polityki czynszowej i wynajmu lokali użytkowych. Projekt oficjalny
zostanie przekazany RMG w pierwszej połowie września. Wtedy zakończą się
konsultacje. Już dzisiaj chcę wyraźnie powiedzieć, uświadomić fakt.
Wypowiedz jednej z radnych lekko mnie zaniepokoiła.
Chciałbym przypomnieć, że w Gdańsku szacunkowo jest 7- 8 tysięcy lokali
użytkowych. Z tego Gdańsk jest właścicielem jedynie 2 tysięcy. Innymi słowy,
własność komunalna w systemie handlu nie pełni żadnej kluczowej roli. Cały
handel, większość jest prywatna. ódbywa się na lokalach prywatnych,
spółdzielczych, nie należących do sektora komunalnego. Stąd też, być może
obawy byłyby właściwe gdybyśmy spotkali się w roku 1990 – 1993. W roku
2004 struktura własności na szczęście jest odwrócona. Własność publiczna,
komunalna jest w mniejszości.
Wczoraj podpisywałem zarządzenie prezydenta o wystawieniu kolejnych lokali
do sprzedaży w drodze nie przetargowej na rzecz ich najemców. Systematycznie
następuje prywatyzacja zasobu komunalnego. Stąd też wpływ rady miasta,
prezydenta na handel, rozumiany jako czynsze jest znikomy – i dobrze. Uległ on
urynkowieniu. Jedyną wyspą socjalizmu, reglamentacji jest rzeczywiście
własność komunalna. Natomiast w większości obowiązują mechanizmy
wolnego rynku czyli popytu i podaży.
Proszę się tym nie przejmować. Ta zmiana reformy idzie w kierunku
urynkowienia rozpisanego na etapy, w sposób wyhamowany z okresami
ochronnymi.
Dzisiaj wszyscy otrzymaliście wstępny projekt Strategii Rozwoju Miasta do
roku 2015.
Proszę Państwa.
Nowe zadania wynikają z reformy administracji w 1999 roku. Pojawił się nowy
regulator jakim jest Narodowy Plan Rozwoju. Zmieniła się też sytuacja
społeczno gospodarcza z momentem przystąpienia Polski do UE. To są fakty,
które wymuszają aktualizację Strategii z 1998 roku. Taka jest metodologia
pracy. Jaki jest mechanizm pracy?
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Powołałem komitet zadaniowy, który składał się z zespołów zadaniowych
obejmujących każdą dziedzinę życia za którą gmina ponosi bezpośrednią bądź
odpowiedzialność. W pracach brali udział radni z poszczególnych komisji. Nim
strategia trafi do RMG jako dokument oficjalny już wcześniej komisje rady i
radni byli angażowani do prac. Dodatkowo odbyliśmy 11 debat tematycznych z
udziałem przedstawicieli trójmiejskich środowisk reprezentujących rozmaite
dziedziny. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów, zdiagnozowaliśmy wszystkie
te obszary. Niestety potwierdza się raz jeszcze, że w Polsce nie ma kultury
debat. Frekwencja była albo bardzo mizerna albo dyskutanci wchodzili w
dywagacje na temat, czy krawężnik ma być prosty czy krzywy i nie potrafili
skoncentrować się nad tym czym jest strategia. Niestety są pewne braki w
szeroko pojętej kulturze obywatelskiej. Nie mówię tego po to aby zniechęcać do
przygotowywania debat. Wręcz przeciwnie debaty wbrew tym okolicznościom
trzeba organizować, trzeba się wzajemnie edukować. Nie ma innej rady.
Proszę Państwa.
Projekt zawiera wizję, priorytety, cele główne, cele szczegółowe, karty
programów operacyjnych, które będą stanowiły odrębny dokument.
Proszę Państwa.
Wizję wszyscy mamy. Co do wizji różnic miedzy LPR, PiS – em. PO, SLD
zasadniczych nie ma. Prawdopodobnie różnice mogą być na poziomie kart
programów operacyjnych lub szczegółowych, a być może konsensus jest dosyć
szeroki. Wizja jest prosta: Gdańsk atrakcyjnym miejscem zamieszkania, o
konkurencyjnej i atrakcyjnej gospodarce.
Proszę Państwa.
Jak najmniej banałów, jak najwięcej konkretów. O to chodzi aby Gdańsk był
atrakcyjnym miejscem zamieszkania i aby ludzie chcieli w nim mieszkać i
osiedlać się. Aby się osiedlać to trzeba mieć pracę, a aby mieć pracę musi być
nowoczesna, konkurencyjna gospodarka, która potrafi przyciągać inwestorów
bardziej niż inne gospodarki. To jest nasza wizja. Taką wizję proponuję dzisiaj.
Potem będzie to powtórzone przy obradach komisji.
Proszę Państwa.
Strategia Rozwoju opiera się na pewnych modułach. Pierwszy podmiot do
którego kierujemy naszą strategię to społeczeństwo. Zależy nam aby było to
społeczeństwo oparte na wiedzy. Tylko społeczeństwo oparte na wiedzy jest w
stanie sprostać coraz bardziej skomplikowanemu światu, procesom globalizacji.
takie społeczeństwo umie poradzić sobie z problemami bezrobocia, z bolesnymi
problemami które niesie za sobą transformacja. Aby to osiągnąć trzeba mieć
wielostopniową edukację od przedszkola do wieku senioralnego.
Kolejne moduły to:
- poprawa warunków mieszkania
- zróżnicowane formy mieszkaniowe,
- bezpieczeństwo,
- estetyka,
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- problem walki z mechanizmami, mechanizmami wykluczenia społecznego
poszczególnych grup,
- promocja zatrudnienia,
- podnoszenie świadomości ekologicznej,
- ochrona i odnawiane zasobów i warunków przyrodniczych,
- wspomaganie rozwoju zaawansowanych technologii,
- aktywizacja lokalnego rynku pracy,
- wzrost potencjału portu morskiego.
Proszę Państwa.
Aby to osiągnąć są potrzebne konkretne pieniądze. Trzeba silnie postawić na
gospodarkę. Ta gospodarka to przede wszystkim rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw. Będzie temu służyła dzisiejsza uchwała.
Cieszymy się, że 31 sierpnia w Gdańsku będzie podpisana ostateczna koncesja
na budowę pierwszego odcinka autostrady A – 1. Spodziewamy się wizyty
premiera Belgii.
Proszę Państwa.
Gospodarka to to na czym nam najbardziej zależy czyli turystyka. W tym roku
był ogromny wzrost turystów z zagranicy. Rzeczywiście wejście Polski do UE
zainteresowało turystów z całego świata. W Polsce i Gdańsku było więcej
turystów. Służyć temu też będzie infrastruktura sportowa, turystyczna,
rekreacyjna między innymi hala widowiskowo sportowa na granicy Gdańska i
Sopotu. Aby to osiągnąć musimy sobie zdać sprawę, że tworzymy wspólny
rynek, nie tylko z członkami UE ale też z Sopotem, Gdynią, Pruszczem
Gdańskim, Wejherowem itp. Rynek ten nazywa się metropolią gdańską. A wiec
działania na rzecz metropolii gdańskiej.
Proszę Państwa.
Kultura. To jest naturalne i podstawowe środowisko rozwoju człowieka,
podobnie jak przyroda. Stąd też Gdańsk jest jednym z ważnych centrów kultury
w Polsce. Chcielibyśmy aby było to znane regionalne, europejskie centrum
kultury. Stąd też w praktycznych projektach będziemy wspierać budowę
teatrów, Europejskiego Centrum Solidarności. Będziemy wspierać budowę
Muzeum Narodowego, Dominikańskie Centrum św. Jana oraz inne
przedsięwzięcia.
Na stronach „Strategii” możecie znaleźć więcej szczegółów. Zachęcam do
lektury. Odnajdziecie tam państwo 22 programy operacyjne. Będą one miały
swoich koordynatorów i będą co roku rozliczane. Programy będą organizowały
coroczna pracę UM i mam nadzieję, że staną się osią pracy nie tylko RMG, ale
też rozmaitych gremiów w naszym mieście. Już dzisiaj zachęcam komisje RMG
do dyskusji nad strategią. Ona ma jedną, na pierwszy rzut oka, dużą różnicę w
stosunku do poprzedniej strategii. Jest bardzo, bardzo odchudzona.
Koncentrujemy się na samej istocie, na samej esencji. Nie przywołujemy prawie
w ogóle statystyki. Statystykę można odczytać w rocznikach, publikatorach.
Strategia musi skupić się na celach, zadaniach i sposobie ich osiągnięcia. Myślę,
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że to powinno nie odstraszać przed lekturą. Sądzę, że ta w miarę syntetyczna
wizja strategii zainteresuje opinię publiczną w Gdańsku i poza Gdańskiem i
będzie łatwa do przetłumaczenia na podstawowe języki konferencyjne.
radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Prezydencie.
Mam pytanie dotyczące tego dokumentu. Kiedy będzie on uzupełniony o
szczegółowe programy wdrażające i o system oceny realizacji strategii? Na
której sesji będziemy nad tym dyskutowali? Czy jest jeszcze jakiś szczegółowy
harmonogram działań dotyczący prac nad tym dokumentem?
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Będzie dyskutowany na sesji wtedy kiedy komisje rady będą gotowe. Mam
nadzieję, że będzie to w październiku, najpóźniej w listopadzie. Szczegółowy
opis 22 programów ma być gotowy do końca roku. Tego dokumentu RMG
razem ze strategią nie będzie przyjmowała. Niezwykle szczegółowy opis będzie
przygotowany do końca bieżącego roku.
Ten dokument, który macie przed sobą, praktycznie nie ulegnie zmianie.
Komisje mogą rozpocząć już wewnętrzną dyskusję nad strategią.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Proszę o 2 słowa wyjaśnienia. Dlaczego dzieje się tak, że ponad 40% budżetu
wydajemy na edukację? W pierwszym punkcie mówimy o edukacji a nie ma
zespołu ds. edukacji.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Jest taki program operacyjny. Sprawy edukacyjne były omawiane. Była
specjalna debata. Wszystko było tak jak pan radny mówił. Była debata,
materiały. To jest jak najbardziej zauważone w strategii.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Wysokie kolegium zobowiązało mnie do przedstawienia radzie informacji na
temat VAT i skutków jakie nowe rozwiania spowodują w gospodarce miejskiej.
Zwiększono stawki z 7 na 22% na roboty budowlane. Wprowadzono nowe
przepisy, które powodują, że dotacje, subwencje i darowizny stały się obrotem.
Opodatkowaniu podlega również sprzedaż gruntów lub oddanie ich w wieczyste
użytkowanie.
Dokonaliśmy analizy skutków VAT – u na budżet miasta. Przewidujemy,
że skutki finansowe zamkną się kwotą 9 mln zł po stronie wydatków
majątkowych i bieżących. Zwiększa się wielokrotnie ilość operacji jakie trzeba
wykonać w związku z tym, że wprowadzono tzw. fakturowanie częściowe
fakturami wewnętrznymi. Przez to zwiększył się przynajmniej 4 razy nakład
pracy związany z obsługą VAT – u.
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Będziemy bardzo skrupulatnie badać skutki jakie niesie ze sobą ten VAT.
Jesteśmy w jednostkach, kontrolujemy sposób anektowania umów. Przepisy są
bardzo rygorystyczne. One nakładają możliwość anektowania pod dwoma
warunkami, które muszą być spełniane łącznie. Gdyby nie zapłacono
zwiększonego VAT – u do umowy to zapłata groziłaby jednej ze stron.
Mamy ciągłą rozmowę z jednostki. Na stronach ministerstwa projekt był już
w październiku i bardzo rygorystycznie przyglądamy się umowom, które
jednostki chcą anektować od kwietnia, maja br. Niektóre sprawy będą
wymagały przesunięć budżetowych aby umożliwić sfinansowanie inwestycji
i remontów. Z taką propozycją zwrócimy się do rady w październiku lub
listopadzie.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
radna ELŻBIETA GRABAREK
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Wysoko Rado.
W dzisiejszych obradach miał być punkt, który niestety upadł. Mam nadzieję, że
ten miesiąc pozwali nam na konsultacje i wypracowanie właściwego stanowiska
w tej sprawie. Tym niemniej jeszcze raz pragnę kolegom z PO zwrócić uwagę,
że w art. 40 i 12 prawo mówi wyraźnie, ze jest to delegacja gminy.
Jeśli poruszamy się w sferze prawnej to nasi prawnicy mówią, że jest to prawo
lokalne i mamy prawo takie decyzje podejmować.
W związku z powyższym, że nie ma pana prezydenta ale jest pan wiceprezydent
Szpak, chciałabym przy okazji zapytać, bo gminna plotka niesie o nowym
centrum we Wrzeszczu. Nic nam radnym nie wiadomo. Może dobrze byłoby
gdyby ktoś nam coś powiedział na ten temat. Ja jestem radną Wrzeszcza i mi o
tym mówią wyborcy. Ma to być na terenie „Maćkowy”. Bardzo proszę
powiedzieć mi jakie są plany? Kiedy wchodzi inwestor? Co tam powstanie?
My jako gmina powinniśmy monitorować takie zjawiska bo to ma określone
przełożenie na lokalny rynek handlu. Bardzo proszę o wyjaśnienie z mównicy
jakie są planu i na jakim etapie się znajdują?
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Drogi problem to problem prezydium rady. Jak państwo wiedzą, nasz klub
podjął uchwałę o odwołaniu pana Aleksandra Żubrysa ponieważ jak państwo
pamiętają, w dniu wyborów kiedy ukonstytuowała się nowa rada wyraźnie
mówiono, że w prezydium zasiadają przedstawiciele największych klubów.
Wtedy my jako LPR, chociaż zgłosiliśmy osobę do prezydium, przegraliśmy to
głosowanie. W dniu dzisiejszym nic nam nie wiadomo aby istniał klub SLD. W
internecie podaje się 3 nazwiska a nasz regulamin wyraźnie mówi, że aby istniał
klub w RMG to muszą być 4 osoby.
W związku z powyższym apelujemy do klubów PiS i PO ustami pana Wiesława
Kamińskiego, który powiedział, że PO na pewno nie będzie wspierała SLD.
Wysłałam pisma do obu klubów i czekamy na kilku sprawiedliwych, którzy
odważą się podpisać pod wnioskiem.
My jako LPR nie możemy formalne zgłosić do pana Oleszka wniosku o
odwołanie ponieważ nasz regulamin mówi, że musi być ¼ składu rady. Czyli,
rozumiemy, że zadowala państwa taki układ jaki się znajduje.
Kolejny punkt dotyczy problemu jaki ma dzisiaj stanąć na sesji: powołanie
spółki do budowy hali sportowej na terenie Sopotu. Świadomie mówię na
terenie Sopotu bo te zabawy dotyczące zamiany gruntów na dzień dzisiejszy są
wirtualne. Jak państwo przeczytają „Wspólnotę” to jest to długa, wieloletnia
procedura, która mówi o tym, że musi to stanąć na szczeblu rządu. Wojewoda
musi zaopiniować, a następnie Rada Ministrów musi wyrazić zgodę.
Czyli nie jest to taka zabawa, że możemy sobie zamienić grunty. Póki co
świadomość jest taka, że budujemy halę w Sopocie. Natomiast nie dalej jak
wczoraj wyszły sprawy dodatkowe dotyczące ujęć wodnych.
Proszę Państwa.
Pojawiają się nowe przeszkody, koszty o których rada powinna wiedzieć. Nasz
klub na pewno na tym etapie, przy tym stanie nie może tego wniosku poprzeć.
Ostatnia sprawa, o której chciałam powiedzieć.
Państwo ciągle powtarzają, że pewne decyzje powinny zapaść na szczeblu
parlamentu. Przypominam, ze rok temu mówiliśmy o reparacjach. Ja mówiłam o
wypędzeniach w Gdyni. Wtedy mówiło się o nas jako o ludziach niepoważnych
nie chcę powtarzać ksywy, która funkcjonuje oszołomów. Nie dalej jak wczoraj
w parlamencie była wielka debata na temat reparacji, odszkodowań. Dojrzał do
tego czas aby rozliczyć historię.
Uważam, że gmina, my na dole jako radni jesteśmy zobligowani do
monitorowania wszelkich przepisów i prawa. W związku z tym jeszcze raz
zwracam kolegom uwagę, że to my jesteśmy odpowiedzialni za losy Gdańska.
Kończąc chciałabym, żeby udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące nowego
centrum we Wrzeszczu.
rany – WIESŁAW KAMIŃSKI
Chciałbym sprostować. Pani radna nasza rozmowa brzmiała tak, że jeżeli padnie
wniosek to będzie fakt polityczny i wtedy klub PO zajmie stanowisko, a ja nie
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wyobrażam sobie, ja - nie klub, żeby PO wspierała SLD. Pani powiedziała co
innego.
Chciałbym podzielić się dzisiaj radością jakiej doświadczałem niemal każdego
dnia gdy tego lata spacerowałem po naszym pięknym mieście. Warto aby to
czasem powiedzieć bo często narzekamy. Mieszkamy w pięknym mieście,
pięknie położonym nad chłodnym wprawdzie morzem, za to o plażach jakie
trudno spotkać nad morzami cieplejszymi, wśród morenowych wzgórz i
pięknych lasów. Mieszkamy w mieście o pięknej historii najnowszej i bogatej
wielonarodowościowej tradycji poprzednich wieków. Cieszę się z tego tym
bardziej, że te fakty są dostrzegane nie tylko przeze mnie, nie tylko przez nas. Z
każdym rokiem rośnie liczba turystów przyjeżdżających do Gdańska. To
oznacza, że inni też doceniają znaczenie Gdańska.
Po pewnym załamaniu jakie miasto przeżywało kilka lat temu szybko
powróciliśmy do I ligi. To co widzimy tego lata, dużo więcej turystów z
zagranicy blisko 40% więcej niż w roku ubiegłym. To widać na naszych ulicach.
Marina jachtowa też jest prawie cały czas wypełniona. Cieszy mnie, że żeglarze,
którzy do nas przypływają są zachwyceni wspaniałym położeniem naszego
portu. Cieszy mnie też, że latem w Gdańsku dzieje się tak wiele. Mamy jarmark,
niektórzy mówią, że jest to największa impreza plenerowa w Europie inni, że
druga co do wielkości. To w zasadzie nieistotne. Sam fakt, że się nad tym
zastanawiamy jest powodem do dumy.
Baliśmy się wszyscy w lipcu o jarmark, ze względu na deszcze i niskie
temperatury. Okazało się, że niesłusznie. Lato w sierpniu przyszło wreszcie
upalne, a sam jarmark też się znacząco zmienił. To wszystko i dobra promocja
sprawiły, że jarmark odwiedziło w tym roku 2 700 tysięcy osób. Jarmark nie
tylko trwał dłużej. W jego programie pojawiły się nowe rześkie pomysły.
A co mnie martwi? Martwi mnie, że w dzisiejszej Polsce, rządzonej przez SLD,
policja demokratycznej polski zaprasza byłych szefów SB i MO, aparatu byłej
komunistycznej dyktatury, na swoje święta.
Przyjmuję wyjaśnienia i ubolewania przekazane przez generała inspektora
Leszka Szredera, ale panie komendancie wojewódzkiej policji istotą tej sprawy
nie jest to, że panu jest przykro bo nam jest przykro. Pan zapraszając generała
Andrzejewskiego obraża mieszkańców Gdańska, a w szczególności tych którzy
siedzieli w więzieniach, stracili zdrowie, a nawet życie w walce o
demokratyczną Polskę.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowna Pani.
Trochę jestem zdziwiony pani niewiedzą na temat tego centrum bo jeśli dobrze
pamiętam na sesji majowej był uchwalany plan w tej sprawie więc znajomość
tego typu rzeczy powinna być pani doskonale znana.
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Na dzień dzisiejszy formalnego wniosku o realizację tego centrum nie ma.
Toczą się dopiero rozmowy co do tego na jakich zasadach ta realizacja mogłaby
się odbyć ponieważ wywołuje ona pewne konsekwencje związane z przebudową
układu komunikacyjnego. Mamy także do czynienia z rozwiązaniem kwestii
mieszkaniowej budynków, w których mieszkają nasi mieszkańcy.
Temat był przedmiotem planu jaki wszyscy tutaj uchwalali jak dobrze pamiętam
była pani obecna na tej sesji.
radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący Kamiński Klubu PO.
Wie pan, że pan Szreder jest podkomendantem głównym policji, a nie
komendantem wojewódzkim.
Pan wystąpił aby dzisiaj głosować za odrzuceniem tej uchwały dotyczącej
handlu w niedziele i święta. Pan wywodzący się ze związków zawodowych
powinien dzisiaj wiedzieć kogo powinno się bronić. Powinno się bronić ludzi
pracy, a nie właścicieli którzy mają te zakłady. Niech pan spojrzy na pomniki z
prawej strony stoczni. Dźwigi i drzewa umierają stojąc. To również jest z waszej
inicjatywy i wojewody Płażyńskiego – sprzedaż stoczni i oddanie jej dla
syndyka.

PUNKT 4
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH

Interpelacje radnych wraz z odpowiedziami stanowią załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

Zapytania radnych wraz z odpowiedziami stanowią załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
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radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący. Dotyczy odpowiedzi na zapytanie nr 85. Chciałbym
wiedzieć kto będzie odpowiadał z grona prezydentów. Podpisała pani sekretarz
Janczarek ale jej nie ma. Zresztą GPEC to chyba nie jej działka a mam istotne
zapytania.
Chciałbym precyzyjnie formułować pytania do osoby, która będzie
formułowała.
Panie Prezydencie.
Nie wiem czy pan ma tę odpowiedz. W związku z tym chciałbym prosić aby pan
prezydent zwrócił uwagę na punkt 2 oraz 6. Ja pytałem się jaka jest podstawa
formalno – prawna, jakie są przyczyny utworzenia rezerwy prywatyzacyjnej?
Uzyskałem odpowiedz, że wynika to z pakietu socjalnego. Widzę tu pewną
niezborność ponieważ pieniądze na to przeznaczyła spółka a w punkcie 6 jest
napisane, że miasto nie jest stroną pakietu socjalnego tylko stroną jest
Stadwerke.
Mało tego. Mama umowę sprzedaży gdzie jest napisane wyraźnie SWL
zobowiązuje się do wykonania zobowiązań wynikających z podpisanego pakietu
socjalnego. W związku z tym na jakiej podstawie prawnej zobowiązanie SWL
przyjęła w roku ubiegłym spółka, czyli podjęła rezerwę, którą prawdopodobnie
rozwiąże w następnym roku lub za dwa lata? Nie mam na to odpowiedzi.
Jest powoływanie się na ustawę o rachunkowości. Tu nie ma dokładnego
przepisu ale w dawniejszych odpowiedziach jest napisane, że jest to
art. 35 b, c, d. Mam przed sobą ustawę o rachunkowości i w tych punktach nie
ma terminu rezerwa prywatyzacyjna. W związku z tym śmiem twierdzić, że
wynik finansowy GPEC – u za ubiegły rok był inny. Nadal nie widzę podstawy
formalno – prawnej aby spółka realizowała zobowiązania pakietu socjalnego
kiedy zgodnie z umową punkt 5.3 miał to realizować nowy inwestor.
Proszę o odpowiedź co do sprzeczności w tym dokumencie. Nadal proszę o
precyzyjną podstawę formalno – prawną.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca prezydenta Miasta Gdańska
Oczywiście możemy dyskutować o różnych sprawach i różnych problemach,
które się zdaje komuś, że istnieją i wynikają oraz mają wymiar merytoryczny i
prawny. Staraliśmy się tak precyzyjnie jak to tylko możliwe odpowiedzieć na
pytania pana radnego. Jednocześnie informujemy, że w spółce GPEC mamy ok.
25% udziałów. W związku z tym miasto nie podejmuje samodzielnie decyzji
dotyczących np. sposobu kształtowania budżetu, planu finansowego spółki.
W ubiegłym roku nastąpiło przeniesienie prawa własności. Jeśli chodzi o rok
ubiegły to sprawdzimy i zbadamy sprawę bo ja nie dowierzam.
Chcę odnieść się do kwestii, która chyba faktycznie w tym wszystkim jest
merytoryczna. Chodzi o odpowiedzialność Stadwerke albo GPEC – u w
stosunku do pakietu pracowniczego. Pakiet pracowniczy zawiera te ustalenia,
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które zawiera. Jest tego cały szereg min. zatrudnienie. To kosztuje. Tego pakietu
nie może realizować Stadwerke w znaczeniu techniczno – finansowym. To jest
pakiet na rzecz pracowników GPEC – u związanych pracą w GPEC – u.
Rozumienie, że pakiet zrealizuje Stadwerke jest nieporozumieniem. Należy je
rozumieć w ten sposób, że Stadwerke przejmując większościowy pakiet
udziałów zobowiązuje się działać w taki sposób i w taki sposób realizować
swoje prawa w GPEC – u aby ten pakiet i świadczenia wobec załogi były
zapewnione.
Twierdzenie, że pracownicy GPEC – u mają się stać pracownikami Stadwerke
byłoby jakimś nieporozumieniem.

radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI -odczytał udzieloną mu
odpowiedz na zapytanie nr 85.

radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Nie chcę zaczynać polemiki bo nie ma pana Strzelczyka. Chcę sprawę przekazać
do KR. Przypominam tylko umowę.
W moim odczuciu powinny to być pieniądze inwestora. Ja też chciałbym kupić
w ten sposób, przejąć zobowiązania, utworzyć rezerwę i w przyszłym roku
rozwiązać. Idealna sprawa. Tym bardziej, że jest to podparte kwotami, zapisami
i terminami. Stadwerke nie był w ubiegłym roku udziałowcem. Ja wyraźnie
pytałem się kiedy było przejecie udziałów? Nastąpiło ono 13 stycznia 2004
roku, a my mówimy o wyniku finansowym ubiegłego roku. Rozumiem, że w tej
sytuacji pozostajemy w sporze merytorycznym.
Panie Przewodniczący.
Te wszystkie swoje wątpliwości przekazuję KR aby się z tym zapoznała.
Oczywiście wątpię, z uwagi na skład polityczny komisji, na pozytywny wynik.
To jest już oddzielna sprawa.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca prezydenta Miasta Gdańska
Komisja powinna zająć się tą sprawą. Popieram wniosek.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Chciałbym zwrócić uwagę, że bilans spółki będzie badany przez rewidentów. To
oni zdecydują czy rozwiązania są przyjęte prawidłowo czy nie.
radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Faktem jest, że akurat tutaj nie złożyłem żadnego zapytania i interpelacji ale od
pewnego czasu obserwuję pewną nieprawidłowość. Tu na tej sali ustaliliśmy,
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żeby sobie usprawnić pracę postanowiono, że wszystkie pytania i odpowiedzi
będą przekazywane w wydrukowanej formie. Dochodzi do takiego momentu, że
te ograniczenia przechodzą do pewnego absurdu.
Eugeniusz Głogowski złożył zapytanie w sprawie EBOR i przygotowania
spółki wodno – kanalizacyjnej. Proszę przeczytać odpowiedz i zrozumieć co z
niej wynika.
W tym zestawieniu są 4 takie. Jeżeli takimi skrutami będziemy się posługiwać
to ja na następnych sesjach będę prosił o odczytanie punktów i pełne
odpowiedzi, bo nie o takie skróty nam chodzi. Ja nie znając pytań i odpowiedzi,
a jestem zainteresowany punktem, nic nie wiem. Takich punktów jest dzisiaj 4.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Rozumiem ale chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli będzie całe odczytane to nie
wiem czy będzie pan w stanie zapamiętać. To nie jest problem. Zapytania są
konkretnego radnego, konkretnej osoby. Jeżeli pan jest zainteresowany nie
widzę problemu aby otrzymał pan całą odpowiedz, którą otrzymał
zainteresowany. W innej sytuacji wszyscy radni nie dostają odppowiedzi.
Zawsze było tak, że omawialiśmy skrótowo a nigdy szczegółowo. Osoba, która
zadaje pytanie otrzymuje odpowiedz.
Jeżeli jest pan zainteresowany to nie róbmy z tego problemu.
radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie Przewodniczący.
Ja wiem jak sobie poradzić. Zwrócę się bezpośrednio. Niech pan spróbuje
przeczytać punkt 86. Żeby się dzisiaj włączyć to nawet nie ma takiej
możliwości.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przepraszam tu nie ma debaty. My się chyba nie rozumiemy. W tym punkcie nie
ma debaty.
radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Panie Przewodniczący.
Ja nie mówię. Wiem, że w tym punkcie nie jest debata ale pytający ma prawo
uszczegółowić jeszcze. Jeżeli ja jestem zainteresowany to nie muszę zadawać
pytań dodatkowych ale pomocny jestem dla pytającego.
Po prostu proszę aby ten skrót nie był taki do bólu bo z tego nic nie wychodzi.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuje ale takiej uwagi nie otrzymaliśmy od zainteresowanego.
radna – MONIKA TOMASZEWSKA
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Mam prośbę do pana przewodniczącego. Jest ona związana z pytaniem pana
Głogowskiego. Ponieważ pakiety socjalne pod względem konstrukcji prawnej są
niezwykle skomplikowane gdyż podpisanie samego pakietu następuje z byłym
pracodawcą. Do pokrycia zobowiązań obliguje się podmiot, który jeszcze nie
jest pracodawcą a następnie wykonuje to spółka.
Nie ukrywam, że jestem zainteresowana odpowiedzią dla pana Głogowskiego.
Gdyby można przesłać do mojej skrzynki byłabym wdzięczna.
radna – BARBARA MEYER
Dotyczy interpelacji nr 67. Mieszkańcy wielorodzinnego budynku przy
ul. Polanki 23 pozbawieni są dojazdu do budynku policji, pogotowia i straży
pożarnej. Grunt przed budynkiem jest miasta. Mama odpowiedź, że zostanie to
ujęte w planach w latach 2006 – 2010. To może w 2015 roku będą mieli dojazd.
A co do tej pory? Jak to ma się prawnie?
Moim zdaniem mieszkańcy powinni mieć prowizoryczny dojazd, możliwość, że
straż pożarna albo pogotowie podjadą.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska
Pan prezydent Lewna zleci ZDiZ, żeby się zastanowili czy mogą zrobić coś
prowizorycznego.
Proszę Państwa. Musimy sobie zdać sprawę, że przez najbliższych 10 lat
głównym zadaniem inwestycyjnym będzie robienie tych inwestycji, które będą
mogłyby być dofinansowane z UE. Wszystkie inwestycje lokalne, dzielnicowe
owszem są ważne ale powiedzmy sobie szczerze będą przegrywały z
projektami, które mogłyby być dofinansowane z UE. Byłoby grzechem
gdybyśmy to zaniechali. Niestety jak zbierzemy takie drobiazgi to zbierze się
niezłe pieniędze.
Pan prezydent Lewna zleci ZDiZ aby się zorientowali czy można coś zrobić
prowizorycznego. Natomiast nie należy obiecywać, że coś docelowego zostanie
to zrobione w najbliższym czasie. Tak nie można zrobić.
radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
Ja nigdy nie zabierałam głosu na temat tego co pisze się w dopowiedziach na
interpelacje. W tym punkcie chcę mówić na ten sam temat co radny Olszewski.
Chodzi mi mianowicie o pozycje 63. Sam temat, o który zapytałam jest źle
zinterpretowany. Zapytałam zupełnie o coś innego. Nie ma zupełnie żadnej
odpowiedzi dla radnych bo jest napisane, że ustawa o pomocy to reguluje.
Panie Prezydencie.
To jest bardzo ważne zagadnienie. Nie będę dużo mówić bo będę pisać na ten
temat. Ta dziedzina o której mowa jest całkowicie zlecona PCK. PCK
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wykonuje, a Gdańsk w całości utrzymuje ludzi, budynek i całe koszty. Na 300
tysięcy, które my daliśmy PCK postanowiło dać 5 tysięcy.
Przedstawiciele tej działalności są w radzie doradczej, przy ministrach i
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Panie Prezydencie.
To jest ważne. Sprawdziłam w internecie, że ci doradcy są doradcami,
przedstawicielami PCK z Gdańska. Nie przedstawicielami gminy. Gmina przez
to nie ma swoich przedstawicieli w tak ważnych organach doradczych. To jest
100% informacja bo jest w internecie.
Główny sens mojej interpelacji był taki, że jeżeli koszt świadczenia usług
interwencji kryzysowej nie jest tańszy jeżeli go wykonuje PCK to należy się
zastanowić, ze względu na rangę Gdańska, żeby to Gdańsk wykonywał jako
jednostka. Nie robimy tego dla innych organizacji pozarządowych. Ta jest jedna
jedyna. Taki był sens mojej wypowiedzi. Zupełnie o coś innego pytałam.
Będę o to pisać dalej i myślę, że pan prezydent też dostanie to do ręki bo myślę,
że nie można opowiadać na to sam MOPS tylko musi to analizować władza
wyższa.

PUNKT 5
UCHWAŁY W SPRAWIE
1. ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2004.
(DRUK 956)
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiam projekt zmiany uchwały budżetowej. Uchwała była opiniowana
przez większość komisji. Zmiany budżetowe nie są wielkie. Wykonujemy
minimalne zmiany na budżecie.
W międzyczasie otrzymaliśmy dodatkowe środki, które wprowadzamy do
budżetu. Ruch na budżecie jest na kwotę 2 400 tysięcy po stronie dochodów i
wydatków. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie.

28

Uchwała realizuje wiele postulatów radnych zgłaszanych także przed sesją
lipcową. Proszę o przyjęcie uchwały.
Zawiera ona też przyspieszenia. Przekazujemy pierwsze pieniądze na realizację
organizacji ruchu na remontowanym wiadukcie Błędnik. Uchwała ta pokazuje,
że miasto Gdańsk otrzymało z MEiS środki z rezerwy na remonty obiektów
oświatowych na kwotę 530 tysięcy, które przyszły imiennie na jednostki.
Uchwała realizuje też imienny wniosek radnych dotyczący przyspieszenia
realizacji ulicy Spacerowej.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KB, KRP, KPGiM, KSiOZ, KE, KK opinia pozytywna. Nie mamy opinii KTiS.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Ale opinia KTiS jest pozytywna.
radny – MAREK POLASZEWSKI
Na KPGiM w dziale związanym ze zmniejszeniem środków na zadania
inwestycyjne, które były w ramach programu WPI zadałem pytanie o zdjęcie
200 tysięcy z budowy traktu pieszego z ul. Brzegi na Zamiejską. Ograniczono
zakres robót z uwagi na brak możliwości wejścia na teren ogródków
działkowych.
Radni w budżecie przegłosowali finansowanie inwestycji na poziomie 1 100
tysięcy złotych. W dużej części kładka ta została wykonana. Kończy się ona w
krzakach i nie spełnia roli pokładanej w intencji osób składających. Jest grupa
wiernych, która ma parafię w kościele św. Ignacego i nie bardzo ma jak się tam
dostać. W chwili obecnej projekt, który został zrealizowany skręca w prawo i
łączy osiedle domków jednorodzinnych, w ilości 23, z zejściem do parafii. Nie
ma możliwości na dokończenie tej inwestycji. Ja mama obawę, że jeśli te 200
tysięcy spadnie z wykonania, to czy ten trakt zostanie dokończony.
Panie Skarbniku.
To jest moja główna obawa. Czy te środki ok. 800 tysięcy, które zostały
przekazane na inwestycję nie będą tak wykorzystane jak most. Mamy 99%
mostu, czyli nie mamy mostu. Droga kończy się w krzakach.
WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
Wiem, że pan Nietupski rozmawiał z panem 3 razy. Ja jeszcze dzisiaj miałem
spotkanie z panem Nietupskim. Deklaracja miasta jest taka, że działkowcy nie
zezwolili nam na realizację traktu przez ogródki. Przez to zablokowali środki.
Dyrektor Nietupski jest w bieżącym kontakcie z działkowcami. Cały czas
rozmawiamy. W momencie, w którym miasto uzyska zgodę działkowców, a nie
możemy wejść bez ich zgody. Działki są uwłaszczone.
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W tym momencie my wejdziemy i te pieniądze odtworzymy. Ta deklaracja była
potrzebna do tego. Nie miejcie obaw, że zadanie nie zostanie dokończone.
Wtedy byłby to samochód z trzema kołami.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 956?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/842/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2004.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

2.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
KOKOSZEK – CZĘŚCI ZACHODNIEJ.
(DRUK 907)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Projekt w Kokoszkach, położony w zachodniej części miasta. Obszar jest
używany rolniczo. We wschodniej części jest bazą zieleni. Jest tam historyczna
szkoła przy ul. Stokłosy oraz kompleks dworsko – parkowy, w zachodniej
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części planu. Budynek dworku oraz czworaki wykorzystywane są jako funkcja
mieszkaniowa.
Projekt przewiduje przeznaczenie większości tego terenu na cele mieszkaniowo
– usługowe o niskiej intensywności. Od strony Kartuskiej jest strefa usługowa
dalej usługowo – mieszkaniowa, a dalej w strefie zachodniej czysto
mieszkaniowa.
Zespół dworsko – parkowy jest przeznaczono na funkcję usługowo –
mieszkaniową, a park jako zieleń publiczna. W południowej części ma być
zbiornik retencyjny. We wschodniej części przewidywana jest strefa
produkcyjno – usługowa. Jest to teren komunalny.
Skutki ekonomiczne polegają na konieczności wykupienia 4,5 hektara na cele
komunikacyjne i 2,6 na zbiornik retencyjny.
W pierwszym wyłożeniu wpłynął zarzut i protest ale zostały one uwzględnione
z zadowalający sposób. Do drugiego wyłożenia nic już nie wpłynęło.
W związku z tym projekt może być przedmiotem uchwalenia i o to wnosi
prezydent.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 907?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–0

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/843/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kokoszek – części zachodniej
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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3.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PIECKI
– MIGOWO, REJON ULIC KARTUSKIEJ i
PAGÓRKOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK 951)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Kolejny projekt to rejon ul. Pagórkowej w Pieckach – Migowo. Głównym
terenem wykorzystywanym teraz jako nieużytek po rolniczy w centralnej części.
Są to własności w większości prywatne. Na tym terenie ma być zabudowa
mieszkaniowo ekstensywna o niskiej intensywności. Będzie też tam zieleń
urządzona umożliwiająca dostęp do potoku oraz 2 zbiorniki retencyjne.
Proszę Państwa.
Do projektu wpłynął jeden zarzut dotyczący poszerzenia o 133 m2 ulicy. Zarzut
rada odrzuciła. Autor skorzystał z prawa zaskarżenia uchwały ale sąd oddalił
skargę. Wyrok sądu jest prawomocny i może być przedmiotem uchwały.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 951?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/844/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
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W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Piecki – Migowo, rejon ulic Kartuskiej i
Pagórkowej w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PASA NADMORSKIEGO REJON
ULICY HALLERA W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK 904)
5.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO PASA NADMORSKIEGO REJON
ULIC CZARNY DWÓR, HALLERA W MIEŚCIE
GDAŃSKU.
(DRUK 905)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Łącznie omówię dwa projektu uchwał. One łączą się ze sobą i dotyczą
ul. Hallera. Chodzi o to aby obowiązujący plan Pasa Nadmorskiego podzielić na
dwa plany.
Projekt planu Hallera opracowywany jest od 2 lat. Teraz nastąpiły kolizje
pomiędzy właścicielami gruntu. Stąd pomysł aby ten teren podzielić na 2 plany.
W części północnej wedle dotychczasowych koncepcji jest dominująca funkcja
usługowa, usługi związane z pasem nadmorskim i rekreacją oraz wprowadzenie
hotelarstwa i formy apartamentowej. Jedna działka jest działką komunalna i
miasto zamierza przeznaczyć to na cele usługowe związane z rekreacja i
sportem.
Część południowa jest przeznaczona na funkcję mieszkaniową. Kontrowersje
dotyczą parametrów zabudowy mieszkaniowej.
Te dwa projekty łącznie pokrywają ten sam obszar, który był dotąd
obowiązującym planem.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
W Gdańsku jest bardzo mało miejsc przewidzianych dla ludzi, wskazujących na
odpoczynek i nasze historyczne korzenie. Gdańszczanie podarowali generałowi
Hallerowi pierścień, którym dokonał zaślubin z morzem. Mamy wspaniałą aleję.
Na całej długości alei jedynym rozsądnym miejscem, na którym możnaby zrobić
skwerek z popiersiem Hallera jest właśnie miejsce na końcu alei na skraju planu.
Chciałabym aby w planie było przewidziane zostawienie takiego miejsca.
Nawet jeśli ktoś buduje mieszkaniówkę to musi mieć jakiś procent zieleni.
Można to tak wkomponować aby stworzyć tam niewielki, symboliczny,
elegancki placyk imienia generała Hallera.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przyjmuję wniosek jako wniosek do planu. Jeżeli on uzyska poparcie to
uważam, że jest to dobry pomysł.
Zaznaczam tylko, że ten plan w istocie nie obejmuje ul. Hallera. Ulica Hallera
jest poza granicami planu. Jeżeli bardzo detalicznie zrozumiemy pana wniosek
to byłby on do innego planu. Rozważymy tę ewentualność.
Myślę, że to miejsce upamiętniające Hallera nie musi być na alei, może być
trochę z boku. Postaramy się znaleźć takie miejsce.
radny – KAZIMIERZ KORALWESKI
Czy w poprzednim planie był przewidziany parking blisko morza?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W projekcie planu są przewidziane miejsca dla ogólnie dostępnego parkingu.
Obiekty usługowe, które się tam pojawią będą musiały zapewnić parkingi na
swoim terenie.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 904?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–3
–2
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XXVII/845/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulicy
Hallera w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 905?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–3
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/846/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon ulic
Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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6.
O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC RADIOWEJ I
ASTRONAUTÓW ORAZ PROJEKTOWANEGO ICH
POŁĄCZENIA W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK 906)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
To jest projekt, który ma podobną sytuację. Plan został doprowadzony do fazy
wyłożenia. Dopiero na samym końcu okazało się, że rozwiązanie drogowe, w
części środkowej wymaga nieco większego terenu niż to było zawarte w
uchwale o przystąpieniu. Jest to rozwiązanie komunikacyjne, które zawsze
towarzyszy takim planom. Nie da się tego inaczej wprowadzić niż poprzez
zmianę granic.
Ponieważ równocześnie nastąpiła zmiana ustawy to powoduje to, że trzeba
podjąć nową uchwałę. Ona jest prawie w takich samych granicach jak
poprzednia z małym tylko poszerzeniem w rejonie centralnym.
Prace projektowe będą wykorzystane. Trzeba tylko podjąć nową procedurę.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 906?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 22
–0
–0

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/847/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
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W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Radiowej i
Astronautów oraz projektowanego ich połączenia.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

7.
O
ZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO RUDNIKI REJON MOSTU
SUCHARSKIEGO.
(DRUK 911)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przystąpienie do planu jest również podobna sytuacją. Trwają prace projektowe
i natrafiliśmy na problem wyznaczenia północnej granicy planu, która powinna
przebiegać zdaniem Urzędu Morskiego po granicy wód wewnętrznych.
Okazało się, że pierwotnie przeprowadzona granica, po działkach geodezyjnych,
nie zadowala Urzędu Morskiego ponieważ dwa małe fragmenty są na obszarze
należącym do Skarbu Państwa. O te dwa fragmentu proponujemy poszerzyć
granicę.
Intencje planu się nie zmieniają. Problem polega tylko na poszerzeniu granic.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 911?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 23
–0
–3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/848/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon mostu
Sucharskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

8. ZMIANY UCHWAŁY NR XXII/634/04 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 25 MARCA 2004 ROKU O
PRZYSTĄPIENIU
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU ULIC KADMOWEJ I
PLATYNOWEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK 912)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W projekcie chodzi o korektę granic przestąpionego planu w rejonie ulic
Kadmowej i Platynowej. Granice planu pokrywają dawny pomysł planistyczny
tzw. Trasy P – P. W związku z czym istnieje szansa umożliwiająca zapewnienie
lokalnego połączenia ul. Kadmowej poprzez ul. Platynową z ul. Romla.
Chodzi o to aby umożliwić przeprowadzenie prawidłowego skrzyżowania ulic
Kadmowej, Platynowej i Romla. Skrzyżowanie ma być na krzyż, a nie tak aby
wloty były przesunięte ponieważ stwarza to ryzyko zagrożenia ruchu. Stąd
proponujemy poszerzenie granic planu. Dzięki temu ul. Kadmową da się
przesunąć i ucelować w wylot ulicy Romla. Taka jest istota korekty granicy.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KRP opiniowała pozytywnie.
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radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący.
Mam pytanie do pana prezydenta. W tym terenie to jest kolejne dłubanie przy
planie. Zrezygnowaliśmy z Małej Obwodnicy Południowej, z P – P. Motywem
była nie potrzeba a kwestia pieniędzy. Teraz mówimy, że będzie droga. Ja się
boję, że za dwa lata będziemy mówili o ścieżce rowerowej.
Zmiana planu niech będzie. Zamiast P – P będzie dwupasmowa, szeroka droga
w dwie strony – tak rozumiem. 15 tysięcy mieszkańców Górnej Oruni na pewno
się ucieszy. Kiedy ta droga będzie? Czy to jest kolejny plan zmiękczający układ,
a za kilka lat znowu zrobimy coś mniejszego lub zrezygnujemy? Czy miasto ma
w ogóle zamiar budować tą drogę?
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Z tego co mi wiadomo trasa, o którą pan pyta nie jest ujęta w WPI. Nie należy
się jej spodziewać przynajmniej w planie realizacyjnym do roku 2008.
Natomiast WPI jest organizmem żywym i stale może podlegać zmianom. Tu jest
pytanie o hierarchię wartości potrzeb. To się może zmieniać ale nie jestem w
stanie w tej chwili tego przedstawić.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Skoro tak to czy biorąc pod uwagę, że nie ma tego w WPI i że nikłe i mgliste są
szanse budowy to czy rozsądna jest rezygnacja budowy większej drogi? Tam od
30 lat nie powstała żadna nowa droga, a przelotowość i ilość mieszkańców jest
duża. Na tyłach Oruni jest przecież osiedle Kolorowe i inne osiedla.
Najprawdopodobniej będą też budowane wzdłuż ul. Starogardzkiej. To jest
miejsce, które z dawnych założeń miało być łączeniem Chełmu i Śródmieścia z
tamtymi terenami.
Rozumiem, że jeśli tego nie realizujemy to miasto ma inny pomysł połączenia
tych dzielnic z centrum miasta.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Proszę Państwa.
Zmieniła się polityka przestrzenna miasta dotycząca Górnej Oruni.
Zrezygnowaliśmy z bardzo optymistycznych poglądów z lat 70 – tych. Były
wtedy projektowane bardzo obszerne rozwiązania drogowe. Wtedy byłą faza
szalonego wzrostu motoryzacji. Liczone były bardzo pozytywnie wskaźniki
motoryzacyjne. Nie było tej idei zrównoważonego rozwoju.
Chciałbym państwu przybliżyć jaka jest teraz, według strategicznego
dokumentu, obsługa Górnej Oruni. Górna Orunia jest osiedlem
kilkunastotysięcznym i według współczesnej filozofii planistycznej nie wymaga
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wprowadzana ulic o charakterze zbiorczym i pospiesznym. Dlatego
zrezygnowaliśmy z Trasy P – P.
Obecna koncepcja jest taka, że ten zespół mieszkaniowy jest w sensie
tranzytowym obsługiwany przez ulicę Świętokrzyską. Ulice o charakterze
lokalnym obsługują tę mieszkaniówkę. Nie ma potrzeby wprowadzana ruchu
tranzytowego. To jest dość odosobnione osiedle mieszkaniowe o wysokim
standardzie ponieważ nie jest cięte komunikacją tranzytowa.
Komunikacja tranzytowa przechodzi między Chełmem, Górną Orunią i
Ujeściskiem. Połączenie o charakterze lokalnym jest dla obsługi mieszkaniówki.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Kiedy będzie Nowa Świętokrzyska? Nie ma jej, a mówimy, że ma być zrobiona.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Najszczersza odpowiedz jaka może być udzielona na dzień dzisiejszy to nie
wiem.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kiedy będziemy mieli skrzyżowanie?
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
To zależy w jakim kształcie radni będą uchwalali WPI.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest już faza projektowania ale kiedy nastąpi faza realizacji? To dotyczy okręgu
nr 3.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Nie jesteśmy teraz w punkcie uchwalanie WPI ani wywierania presji.
Proszę Państwa.
WPI będziemy mieli za parę miesięcy i wtedy będziemy nad tym dyskutowali.
Przypomnę, że Gdańsk wystąpił, jako jedno z miast w Polsce, z ogromną ilością
projektów, które mogą być sfinansowane z UE. Te projekty muszą się znaleźć
w WPI, czy to się komuś podoba czy nie podoba a konsekwencje tego są takie,
że wszystkie inwestycje lokalne muszą być radykalnie ograniczone.
Jeżeli dostaniemy negatywne decyzje organów opiniujących projekty unijne
wtedy zwolnione kwoty mogą być naturalnie dysponowane na inne cele. Teraz,
w tej chwili jak mamy plan zagospodarowania przestrzennego, nikt przytomny i
odpowiedzialny nie będzie odpowiadał na pytanie: „tak panie radny będzie
zrobione skrzyżowanie, tak pani radna będzie zrobiona piaskownica”. Nie ten
moment.
Proszę Państwa.
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Nie jesteśmy na spotkaniu przedwyborczym gdzie obiecujemy gruszki na
wierzbie.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie Prezydencie.
To nie chodzi o spotkanie. To skrzyżowanie było dawno obiecane i tam są
potworne korki.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Pan wie doskonale jak to się obiecuje. Przyjdzie 5 radnych, 20 mieszkańców i
często na odczepnego mówi się tak, tak zrobimy – no bo co.
Proszę Państwa.
Wiadomo jakie są realia budżetu. Państwo zmuszacie teraz poza porządkiem.
Łamiemy w tym momencie, świadomie, regulamin obrad RMG. Myśleliśmy, że
będą tzw. oszczędności związane z obsługą usług edukacyjnych. Co się teraz
okazuje? Nauczyciele w sposób masowy, chwała im za to i my się cieszymy,
awansują. Rząd RP nie płaci za to i znowu w projekcie budżetu na 2005 rok
wydatki na edukacje mogą niebotycznie wzrosnąć poza inflację. To rozbija całą
logikę budżetową i zagraża inwestycjom. Chcę żeby RMG miała tego
świadomość.
Proszę Państwa.
Sytuacja jest jaka jest. Żadnym grupom społecznym niczego nie będziemy
obiecywać, a że są korki to korki są wszędzie. Korki będą i trzeba się do nich
przyzwyczaić – koniec.
radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie Prezydencie.
pozwolę sobie zauważyć, że to pan odbiegł od omawianego w tym punkcie
tematu. Nie ma sensu gromić radnych za łamanie regulaminu obrad RMG.
Skoro pan odbiegł tematycznie od tego punktu to rozumiem, że mówił pan o
priorytetach, które stoją przed trudnym budżetem miasta, przed wyborem co jest
istotne. Myślę, że swoją wypowiedzią dał pan świetną pożywkę wielu moim
koleżankom i kolegom radnym, którzy będą wypowiadali się np. w sprawie
budowy hali w Sopocie. Sam pan poruszył kwestię priorytetów.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Nie chciałbym spłaszczać dyskusji. Od jakiegoś czasu miasto w dziwny sposób
nie dostrzega tego, że rozbudowuje się tu większość osiedli. Do większości z
nich dojeżdża się ul. Świetokrzyską i Małomiejską. To jest element tej
infrastruktury drogowej, który kiedyś miał powstać. Zgadzam się, że był on zbyt
mocno rozdmuchany. Takie były palny na temat motoryzacji.
Panie Dyrektorze.
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Plany w najśmielszych oczekiwaniach nie przewidywały takiej ilości
samochodów jaka jest w tej chwili. Powtarzam jeszcze raz. Od 30 lat, w tym
miejscu nie powstała żadna droga. Drogi na osiedlach Ujeścisko, Orunia są
znacznie lepsze, szersze niż główna droga dojazdowa, czy inne drogi jak
Małomiejska, Świętokrzyska, Łódzka. My cały czas o tym mówimy uznając
rzeczywistość. To państwo mówią, potwierdzają, że jest to oczywiste. Tam
wprowadziło się wielu ludzi zmieniając jakość życia. My natomiast nie
reagujemy na to infrastrukturą.
Dlatego mówię, że jest to kolejny element zmniejszenia infrastruktury. Skoro tu
zmniejszamy to czy przewidujemy, że ci ludzie będą dojeżdżać inną drogą?
Tylko o to się pytam. Natomiast cały czas mówimy o tym, że nic nie ma w WPI,
budujemy drogi tam gdzie nie zawsze są potrzebne, a tutaj jest akurat gorąca
potrzeba.
radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja namawiam państwa jednak aby sięgnąć do WPI i sprawdzić kiedy planowana
jest ta inwestycja. Jeśli dobrze pamiętam, a może się mylę to WPI przewiduje
realizację tej inwestycji. W związku z powyższym te emocje, które wybuchły są
niepotrzebne.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 912?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–1
–5

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/849/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany uchwały nr XXII/634/04 Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Kadmowej i Platynowej w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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9. ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ŚRÓDMIEŚCIE
REJON
GRODZISKA W MIEŚCIE GDAŃSKU.
(DRUK 908)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Prezydent miasta wnosi projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia
rejon Grodzisko w mieście Gdańsku w miejscu, które w obowiązującym planie
przewidziane jest na główny punkt zasilania elektroenergetycznego. Tam w tej
chwili znajduje się parking policyjny.
RMG rozstrzygnęła dylemat, konflikt pomiędzy własnością prywatną gruntu,
przebiegiem tramwaju i lokalizacja straży pożarnej. Wtedy prezydent obiecał, że
będzie szukał terenu dla straży pożarnej, która będzie mogła obsługiwać
Śródmieście. Padł pomysł aby zlokalizować to w pobliży GPZ.
Proszę Państwa.
Projekt został doprowadzony do wyłożenia. Policja zgłosiła protest ale
wydarzyła się inna okoliczność. W okolicach ul. Siennickiej został wyznaczony
teren dla straży pożarnej. Lokalizacja jest trakcie projektowania.
W związku z czym ta lokalizacja dla celów straży pożarnej nie jest konieczna.
Dla pierwotnie wskazywanej lokalizacja, dla GPZ na ul. Armii Krajowej
poszukuje miasto bardziej efektownego zainteresowania. Pojawił się inwestor
hotelowy.
W tej sytuacji prezydent wnosi o odstąpienie od zmiany planu.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały
druk nr 908?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/850/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia rejon Grodzisko
w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
MIASTA GDAŃSKA.
(DRUK 915)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Przystępujemy do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Jest to główny dokument
strategiczny w zakresie gospodarki przestrzennej.
Obowiązujący dokument sporządzony na podstawie ustawy z 1994 roku został
przez RMG uchwalony w grudniu 2001 roku. W lipcu 2003 roku weszła w życie
nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w sposób
dość zasadniczy zmieniła zawartość studium. Równocześnie w tej ustawie jest
przepis aby w przypadku dokonywania zmiany w studium dostosować ją do
wymogów nowej ustawy.
Ta ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła
jeszcze jedną istotną zmianę. Nakazuje zgodność planów miejscowych ze
studium.
W tej sytuacji musimy podjąć aktualizację studium po to aby doprowadzić do
zgodności. Plany które mają zgodność są dalej procedowane. Cała grupa planów
zatrzymała się z powodu niezgodności ze studium.
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Nowa ustawa wprowadza dla studium dodatkowe elementy proceduralne. Ta
procedura jest bardziej rozbudowane. Prace będą jednak długie i będą trwały co
najmniej rok zanim będziemy mogli przedstawić radzie projekt
znowelizowanego studium.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP pozytywna.
radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Prezydencie,
Panie Dyrektorze.
Uchwała, która wprowadzała studium mówiła o tym, że będą tam cykliczne
sprawozdania dotyczące potrzeby aktualizacji.
Czy uważa pan za potrzebne, żeby podtrzymać w opracowywanym studium
zapis o potrzebie takiego corocznego składania przez prezydenta sprawozdania
wysokiej radzie?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Celowe jest aby sprawozdawać ze stanu aktualności studium. Aczkolwiek nowa
konstrukcja ustawowa, która mówi o obowiązku zgodności studium z planami
będzie powodować konsekwencje, że jeśli rada bądź prezydent zainicjują
zmianę planu, która byłaby niezgodna ze studium to będzie musiała być
przeprowadzona procedura zmiany studium. Niejako z automatu pojawi się
nieustanne weryfikowanie.
To będzie wbudowane w procedurę zmiany planów.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 915?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
–0
–2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/851/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

11. WYRAŻENIA OPINII DO WNIOSKU O UZNANIE
NIEKTÓRYCH FRAGMENTÓW – W ODNIESIENIU
DO LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU
PAŃSTWA – ZA LASY OCHRONNE.
(DRUK 952)
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Tutaj jest problem wyrażenia opinii do wniosku o uznanie niektórych
fragmentów – w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa –
za lasy ochronne.
To jest niestety tylko opinia. Opinie zbiera regionalny zarząd lasów
państwowych po to aby móc sformułować generalny wniosek. To jest procedura
przygotowawcza.
Regionalna dyrekcja lasów państwowych proponuje aby objąć klauzulą lasów
ochronnych wszystkie lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Chcę państwu przypomnieć, że poprzednio te lasy były objęte ochroną ale
zmieniła się ustawa, wygasła podstawa prawna i dlatego urzędnicy muszą
przeprowadzić nową procedurę.
Przy szczegółowej analizie okazało się, że niektóre z tych lasów są w planach
rozwojowych miasta przewidywane na rozwiązania publiczne. Wszystkie one
dotyczą rozwiązań komunikacyjnych.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KRP pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały
druk nr 952?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 16
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/852/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie niektórych
fragmentów – w odniesieniu do lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa – za lasy ochronne.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

12. NABYCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA
GDAŃSKA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
SKARBU PAŃSTWA, NA KTÓRYCH USTANOWIONE
JEST PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTGO
GRUNTU
NA
RZECZ
SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
„DŁUGIE
OGRODY”
W
GDAŃSKU,
POŁOŻONYCH
PRZY
UL. SEMPOŁOWSKIEJ, CHŁODNEJ 1, DŁUGIE
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OGRODY 22, 24, 26, PRZY UL. Żeromskiego 1, 1A, 2, 2A
i UL. RZĘSNEJ 1, 1A.
(DRUK 953)
TOMASZ LECHOWICZ – Dyrektor Wydziału Skarbu
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Projekt jest w zasadzie pełnomocnictwem do złożenia wniosku do wojewody o
wydanie decyzji komunalizacyjnej. Jest to nieruchomość obciążona prawem
użytkowania wieczystego na rzecz SM „Długie Ogrody”.
Intencją podjęcia uchwały jest umożliwienie członkom SM nabycia
użytkowania wieczystego, które posiadają, na własność wraz z bonifikatami.
W związku z powyższym, w imieniu prezydenta prosimy o pozytywne
ustosunkowanie się do uchwały.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KPGiM, KRP, KB jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem uchwały druk nr 953?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/853/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Gdańska
nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa, na których
ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej „Długie Ogrody” w Gdańsku,
położonych przy ul. Sempołowskiej, Chłodnej 1, Długie Ogrody
22, 24, 26, Przy ul. Żeromskiego 1, 1A, 2, 2A i ul. Rzędnej 1, 1A.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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13. NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY.
(DRUK 916)
ANDRZEJ POJWICZ – Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych
Z inicjatywą przedłużenia istniejącej ul. Sołeckiej do ul. Jacka Malczewskiego
wystąpiła Rada Mieszkańców.
Przyjęte rozwiązanie poprawi warunki komunikacyjne i bezpieczeństwo
mieszkańców lokalnej społeczności.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o
nadaniu nazwy ulicy - SOŁECKA.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 916?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 24
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/854/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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14. NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY.
(DRUK 917)
ANDRZEJ POJWICZ – Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych
Nadanie nazwy nowej ulicy w Gdańsku – Chełmie jest konsekwencją realizacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego
wydzielono tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
Z inicjatywą upamiętnienia w mieście Gdańsku w nazwie ulicy Władysława
Czermińskiego wystąpił Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Wołyński.
Władysław Czermiński urodzony w 1910 r. w Jeżowie k. Sierpca, był oficerem
rezerwy, pracował przed wojną jako nauczyciel na Wołyniu, podczas okupacji
działał w konspiracji. W lipcu 1943 r. Inspektorat AK Kowel skierował go do
Zasmyk celem zorganizowania samoobrony.
„Zasługą założonego przez niego oddziału było uratowanie kilkudziesięciu
tysięcy Polaków w powiecie kowelskim, a częściowo także w przyległych
powiatach horochowskim i włodzimierskim, którym udało się ujść z życiem z
rąk barbarzyńców i schronić w Zasmykach oraz w sąsiednich polskich wsiach,
znajdujących się rejonie kontrolowanym przez oddział Władysława
Czermińskiego. To jedno daje już dzielnemu i ofiarnemu polskiemu oficerowi
prawo znalezienia się na kartach historii byłych Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej” (L. Karłowicz - Jastrzębiacy, Lublin 1999 r.)
Po rozbrojeniu 27 Wołyńskiej Dywizji 25 lipca 1944 r. w Skrobowie
k. Lubartowa ukrywa się przed aresztowaniem, przechodzi do konspiracji.
W 1946 r. otrzymał od władz polskich w Londynie stopień majora, a kilka lat
przed powrotem do Polski – stopień podpułkownika. Odznaczony Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari V klasy. W 1993 r. powrócił do kraju i
zamieszkał w gdyńskim Domu Kombatanta. Zmarł 31 sierpnia 1995 r.,
pochowany na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały
o nadaniu nazwy ulicy – WŁADYSŁAWA CZERMIŃSKIEGO.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 917?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 22
–0
–1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/855/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

15. NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY.
(DRUK 918)
ANDRZEJ POJWICZ – Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych
Konieczność nadania nowej nazwy ulicy w Gdańsku – Osowie jest
konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w wyniku którego wydzielono nowe działki przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe.
Zaprojektowanie numeracji porządkowej wymaga nadania nowej nazwy ulicy.
Projektowana nazwa ul. Gowidlińska nawiązuje tematycznie do przyjętego na
tym obszarze klucza, tj. Gnieźnieńska, Myśliborska, Drawska.
Gowidlino – jedno z głównych centrów wczasowych i turystycznych Szwajcarii
Kaszubskiej.
Niegdyś Gowidlino charakteryzowało się zabytkową drewnianą zabudową,
którą w latach 60 – tych strawił wielki pożar. Pozostał wzbudzający
zainteresowanie turystów miejscowy Kościół zbudowany cegły i kamienia w
stylu neogotyckim w latach 1866 – 1868.
Z Gowidlinem związany był Ks. Franciszek Grucza, przedwojenny działacz
kaszubski, pierwszy tłumacz Pisma Świętego na język kaszubski.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o
nadaniu nazwy ulicy – GOWIDLIŃSKA.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 918?
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 22
–0
–0

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/856/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

16. NADANIA NOWEJ NAZWY ULICY.
(DRUK 919)
ANDRZEJ POJWICZ – Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych
Z
inicjatywą nazwania ulicy imieniem pierwszego polskiego biskupa Edmunda
Nowickiego wystąpił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański dr Tadeusz
Gocłowski. Wnosząc o nazwanie tej małej uliczki imieniem bpa Edmunda
Nowickiego wnioskodawca miał również na względzie fakt, iż zarówno Katedra
jak i Seminarium byłyby położone przy ulicy Jego imieniem.
Biskup Edmund Nowicki urodzony 13 września 1900 r. w Trzemesznie, studia
seminaryjne w Poznaniu, dr prawa kanonicznego, więzień obozów
koncentracyjnych w Dachu i Gesen. W latach 1945 – 1951 administrator
apostolski kamieński, lubuski i prałatury pilskiej. Dnia 24 kwietnia 1951 r.
mianowany biskupem koordynatorem sedi datus w Gdańsku. Dnia 26 września
1954 r. konsekrowany na biskupa a w dniu 8 grudnia 1956 r. przejął diecezję
gdańską. Zmarł 10 marca 1971 r., pochowany w grobowcu biskupów gdańskich
w Katedrze Oliwskiej.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o
nadaniu nazwy ulicy - bpa. EDMUNDA NOWICKIEGO.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KK jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 919?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 24
–0
–0

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/857/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania nowej nazwy ulicy.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

17. WYRAŻENIA WOLI UTWORZENIA WRAZ Z
GMINĄ MIASTA SOPOTU SPÓŁKI PRAWA
HANDLOWEGO POD FIRMĄ: „WIELOFUNKCYJNA
HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA GDAŃSK SOPOT”
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
(DRUK 902)
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Dzisiaj albo jutro będzie wydana decyzja, pozwolenie na budowę. Projekt
budowlany został już złożony w lipcu. Dzisiaj przed nami ważna decyzja o
wyrażeniu woli przystąpienia do spółki pod nazwą „Wielofunkcyjna Hala
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Sportowo – Widowiskowa Gdańsk - Sopot” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Szanowni Państwo.
Inwestorem projektu hali będzie spółka. Nie będzie to miasto Sopot ani Gdańsk
tylko spółka. Ta forma jest najbardziej opłacalna i efektywna finansowo oraz
innowacyjna. Gdynia też buduje swoją halę ale nieco mniejszą. Z tego co
słyszałam Gdynia też zamierza budować hale wzorując się na naszym
rozwiązaniu.
Spółka ma możliwość odpisu podatku VAT za prace budowlane. Daje też
możliwość zdolności kredytowej. Umowa spółki jest standardowa. Jej
podstawową cechą jest to, że koszty budowy i eksploatacji są dzielone
proporcjonalnie do kapitału zakładowego. Zarówno Sopot jak i Gdańsk
wszystkie kapitały muszą wnosić w równej wartości. W przyszłości jeśli hala
będzie generowała zysk to będzie on dzielony po połowie a jeśli będzie
generowała stratę to również będzie ona dzielona po połowie. To jest bardzo
istotne postanowienie.
Trzy tygodnie temu dostaliśmy postanowienie ze strony MEiS o tym, że hale
umieszczono w wieloletnich planach ministerstwa i że w tym roku będą już
przekazane pieniądze. Pewien niepokój jest już rozwiany. Promesa została
potwierdzona przez obecne kierownictwo MEiS.
Proszę Państwa.
Dzisiaj jeden z radnych zapytywał o kwestię granicy. Pragnę przypomnieć, że
26 kwietnia 2002 rada miasta Sopotu wyraziła wolę zmiany granic miasta
Sopotu na prawach powiatu. Rada miasta Sopotu zwraca się do RMG o
podjecie uchwały umożliwiającej zmianę granic administracyjnych Gdańska tak
aby przebieg na jednym z odcinków granicy przechodził środkiem
geometrycznym konstrukcji budowlanej projektowanej wielofunkcyjnej hali
widowiskowo – sportowej.
Na 30 września projekt przedstawię radzie. W ślad za uchwałą przebiegną prace
związane ze zmianą granic. Jestem przekonany, że na moment otwarcia hali
będzie ta zmiana dokonana.
Wysoka Rado.
Siedziba spółki będzie w mieście Gdańsku. Organy spółki są kształtowane po
połowie. Na początek zarząd będzie jednoosobowy. W miarę postępu inwestycji
może być zwiększona liczba osób. Kierunek będzie taki aby stosować
outsorsing i zlecać działania by nie obciążać etatami spółki.
Wysoka Rado.
Po podjęciu uchwały przez radę, zarejestrowaniu spółki, spółka podpisze
nieograniczony przetarg. Równocześnie zarząd województwa w najbliższych
dniach rozpisze konkurs na działanie związane z kulturą i sportem. Mam
nadzieję, że nasze wnioski zostaną przesądzone przez panel ekspertów jak i
komitet sterujący. Nie ukrywam, że intensywna działalność lobbistyczna jest
przez nas prowadzona.
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Wysoka Rado.
Proszę o podjecie tej uchwały. Jesteśmy w ostatniej fazie przed rozpoczęciem
inwestycji. Za nami nie krótka droga ale konsekwentnie zmierzamy do
pierwszego finału, czyli rozpoczęcia budowy. Przypominam będzie to pierwsza
tej wielkości hala w tej części Europy. Projekt od paru dni jest umieszczony w
siedzibie RMG. Hala ma przeogromną ilość funkcji. Zwiększa to jej
atrakcyjność. Stanie się ona elementem sieci podobnych hal w Europie.
Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KB, KPGiM, KTiS, KK jest pozytywna.
radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Ten projekt był na wczorajszej komisji ale pytania, które zadałam nie uzyskały
odpowiedzi ponieważ, jak powiedzieli mi przedstawiciele nie zostali
dopuszczeni do głosu.
Prosiłam i też nie został wniosek poddany pod głosowanie, żeby studium
opłacalności przełożyć na sesje. Pani pokazała mi później, że takie studium jest i
chciałabym żeby pokrótce pani je omówiła ale nie tylko w pierwszych etapach
realizacji ale też w 2 pierwszych latach funkcjonowania. To jest moje pierwsze
pytanie, mój wniosek.
Dostarczono nam jeszcze raz wydanie umowy spółki. To co mówię
konsultowałam z niezależną kancelarią prawną. Jest tak różna działalność, że
zastępuje ona wszystkie instytucje w mieście, a co najmniej stwarza
konkurencję tym instytucjom. Tylko jeden punkt z zakresu działalności spółki
odnosi się do kultury, rekreacji i sportu. Nie będę omawiała wszystkiego.
Zatrzymam się nad jednym punktem.
Zatrzymam się nad punktem 3 – pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody.
Jeszcze raz to podnoszę.
Panie Prezydencie,
Panie Przewodniczący,
Szanowna Koalicjo, która wczoraj nie dała dyskutować bowiem uważała, że
trzeba to przegłosować.
Potwierdziłam w kancelarii prawnej, że takie zadanie może być prowadzone
tylko przez koncesjonowane zakłady i organizacje. Ja wczoraj zadawałam
pytanie czy to będzie zamiast SNG, zamiast tej nowej spółki wodno –
kanalizacyjnej, którą powołaliśmy? Na pewno jest to niezgodne z prawem.
Powinno to być dopisane po uzyskaniu koncesji. Ustawa określa, że mogą tym
zajmować się koncesjonowanie instytucje lub organizacje gospodarcze.
Oczywiście w uchwale tego nie ma. Może niektórzy radni tego nie otrzymali.
Panie Prezydencie.
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Proszę rozwiać moje wątpliwości. Wczoraj przedstawiono nam, że początek
budowy hali ma nastąpić w IV kwartale 2004, czyli już od października a
zakończony ma być w I kwartale 2007. W prasie ukazała się notatka, że nasza
hala została uznana za budowlę niepierwszej potrzeby i w związku z tym
pieniądze z UE będą być może w 2007 roku.
Pan prezydent Karnowski bodajże w tym samym dniu wystąpił w telewizji i
zadano mu pytanie z czego będzie budowana hala. Odpowiedział, że to nic nie
szkodzi bo do tego czasu będziemy robili na co nas stać dopóki nie dostaniemy
pieniędzy. Ja się zgadzam z wypowiedzią prezydenta Karnowskiego. Tylko czy
nas, jako Gdańsk stać na wydatkowanie z budżetu 186 mln zł. Nawet jeśli to
będzie połowa to jest to poważna kwota.
Naprawdę proszę o poważną odpowiedz. Jak wiemy jest też w akcie
notarialnym zapisane, że będą zamiany działek. My oddajemy dla Sopotu
uzbrojoną działkę w Łostowicach na cele budownictwa mieszkaniowego. Za to
Sopot daje nam część działki pod budowę hali.
Jest tam również zapisane, że przyrzeczona umowa zamiany działek zawarta
będzie pod warunkiem uzyskania części kosztów inwestycji w kwocie 50 mnl zł.
z MEiS. Ten akt jest z 2002 roku.
Kolejny punkt mówi, że przyrzeczona umowa zamiany nie zostanie zawarta w
przypadku zajścia niezależnych od woli stron i niezawinionych przez nie
okoliczności uniemożliwiających wzajemne przeniesienie własności wyżej
opisanych nieruchomości.
Panie Prezydencie.
Jak daleko te postanowienia są zaawansowane w postaci określonych
dokumentów?
Kolejna sprawa, o której mówiono dotyczyła tego, że będzie przesunięta
granica. Przedstawiono, że w tej chwili hala jest tak zaprojektowana, że cała
hala jest po stronie Sopotu, natomiast po naszej stronie są parkingi i dojazdy.
W związku z tym nie ma mowy o zamianie granicy. RMG nie może zmienić
granicy. Musi to zrobić władza wyższego rzędu. Czy wniesiono już o zmianę
granicy?
Nie proszę o szeroką tylko o konkretne odpowiedzi na moje pytania oraz
omówienie studium wykonalności.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Kontynuując wypowiedz koleżanki chciałam zadać kilka pytań. Pierwsza
sprawa dotyczy hali Olivia. Stan techniczny tego budynku jest dość kiepski.
Jakieś tam pieniądze zostały tym roku wydatkowane. Lokalizacja hali jest
bardzo dobra. Tereny jakie mamy wokół są doskonałe do rozbudowy tego
obiektu. Jest on też dobrze położony komunikacyjne. W jakim kierunku
będziemy realizować pomoc dla innych obiektów sportowych? Z punktu
widzenia interesu miasta ta lokalizacja jest o wiele lepsza niż lokalizacja
sopocka. Dzisiaj już wiemy o trudnościach. Mamy ujęcia wody pitnej i to
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powoduje utrudnienie budowy infrastruktury drogowej. To jest drugi problem.
O ile to podroży problem?
Proszę nam przybliżyć jak będzie się kształtowało wykorzystanie tego obiektu?
Jakie są planowane koszty bieżące. Mówiono nam kiedyś, że planuje się 100
biletowanych imprez i że koszty bieżące będą wynosiły rocznie 7 mln. Czy są
jakieś nowe projekty? Czy zmieniły się plany w tej materii?
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
Dzisiaj jest dużo głosów na temat sensu budowy hali. O tym teraz nie
rozmawiamy. To jest w WPI, w budżecie. Może nie weszło to wprost ale weszło
i to są fakty dokonane. Mając wątpliwości co do budowy nie ma żadnych
wątpliwości co do tego, że jeśli mamy to robić to powinniśmy to robić w formie
spółki prawa handlowego. W ten sposób ponosimy mniejsze koszty budowy i to
nie ulega wątpliwości.
Były pewne uzgodnienia na poziomie urzędów, na poziomie poza radą. Fakt
powstania spółki wypłynął w takim a nie innym momencie. Nasze dyskusje na
temat spółki są trochę wtórne. Zakładamy jednak, ze hala w dużym stopniu
może odciążyć – pozbawić klientów – MTG, Olivię. Zakładamy, że hala może
być wręcz przez MTG wykorzystywana. Czy nie byłoby zasadne aby od razu
robiło to MTG? Jest to sprawdzona na rynku spółka. Wiemy jak ona
funkcjonuje i po co wyważać otwarte drzwi jeżeli moglibyśmy powierzyć to
spółce, która istnieje. Potrzebna byłaby tu zgoda Sopotu i zmiana statutu MTG.
Nie jest to jednak niemożliwe. Czy takie rozwiązanie nie byłoby
praktyczniejsze?
radny – MAREK BUMBLIS
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Na temat hali powiedziano prawie wszystko. Niemniej chciałbym abyśmy
zrezygnowali w dyskusji z wchodzenia na te same tory. Hala Olivi jest można
powiedzieć budynkiem zabytkowym o wielkich wartościach architektoniczno –
historycznych. Inżyniersko jest tak skonstruowana, że nie ma sensu jej
rozbudowywać. Byłby to ogromny koszt i naruszałoby to wartości emocjonalne.
Proszę Państwa.
W ostatnich latach wiele milionów złotych włożono w ten obiekt.
Zorganizowano tam imprezy wielkiej rangi. Jest tam piękne zaplecze. Sama
tablica kosztowała ponad 1,5 mln złotych. Nie chcę mówić o szczegółach ale
wystarczy, pani radna, wybrać się na łyżwy i ktoś z kierownictwa oprowadzi
panią po zakamarkach. Zresztą pani kolega partyjny Grzegorz Sielatycki był z
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nami i oglądał obiekty. Przypuszczam, że chętnie przekaże i podzieli się
refleksjami.
Jest to obiekt, z którego jesteśmy dumni, na którym latem były wspaniałe
zawody sportowe. Warto na takie imprezy rodzinne się wybierać. Bardzo proszę
tego skompromitowanego merytorycznie argumentu już nie przytaczać. Hala
Olivia będzie elementem niezbędnym do organizacji wielkich imprez rangi
mistrzostw świata czy europy. Do rozgrywek potrzebne są hale satelickie, na
których będą rozgrywane eliminacje. Ta hala oby pozostała na zawsze w takim
stale technicznym, w którym aktualnie jest i aby miasto takim staraniem jakim
otacza hale otaczało zawsze.
Hala pomiędzy Gdańskiem i Sopotem jest elementem infrastruktury biznesowej.
Sport jest traktowany tak jak turystyka tylko metodami administracyjnymi, a nie
rynkowymi zapewnia się pewną chłonność dla rożnych usługodawców.
Gdyby ktoś chciał wybudować suchy dok w stoczni to nikt by o tym nie
dyskutował. O takiej celowości nikt nie dyskutuje.
Nie chcę powtarzać utartych argumentów ale zapraszam panią radną na łyżwy.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Pani Radna Gosz.
Ja już o zmianie granic mówiłem w głosie wstępnym. Nie chciałbym się
powtarzać więc powtórzę tylko krótko. Jest uchwała inicjatywna ze strony
Sopotu. Potrzeba teraz uchwały inicjującej ze strony Gdańska. 30 września
RMG będzie mogła podjąć taką uchwałę. Ona już jest gotowa. Szkoda bo można
by ja dzisiaj omówić. Jak są dwie uchwały wtedy rozpoczyna się procedura
zmiany granic. Następnie rada ministrów podejmuje decyzję. Tu nie będzie
żadnych kontrowersji bo tam nie mieszkają żadni ludzie. Nie ma nawet tego z
kim konsultować.
Gorzej będzie ze zmianą granicy pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w Osowej
gdzie będzie trzeba konsultować decyzję z mieszkańcami, którzy jak wiemy
chcą należeć do Gdańska ze względu na komfort załatwiania usług.
Zmiana granic jest w toku załatwiania. To jest do załatwienia i nie jest to rzecz
niemożliwa. Jestem przekonany, że sprawa granic będzie załatwiona w styczniu
2006 roku. Są terminy, kiedy można to załatwić. Grunty Sopotu i Gdańska były
wycenianie i porównywane. Doszło do kompromisu cenowego. Rzeczywiście te
akty są podpisane notarialnie. Ja razem ze skarbnikiem jak pani chce głową
odpowiadamy za tę zamianę gruntów. Nastąpi to w momencie rozpoczęcia prac
budowlanych.
Tam były wpisane uwarunkowania po to, żeby nie dokonywać zmian dla
zmiany. Ani Sopot nie jest zainteresowany posiadaniem gruntów Gdańsku dla
samego posiadania ani Gdańsk posiadaniem kawałka gruntu w Sopocie.
Wszystko było tak pomyślane by wymiana gruntów odbyła się bezgotówkowo.
Żeby miasto Gdańsk nie musiało płacić pieniędzy za 50% gruntu pod halą. Cały
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czas pamiętajmy, że zasada budowy i eksploatacji hali jest 50 na 50. Nie
proporcjonalnie do liczby ludności ale do kapitałów, które są tworzone po
połowie.
O studium wykonalności zaraz opowie pani Czajkowska.
Proszę Państwa.
Tak się składa, że tam są wody głębinowe. Hipodrom tę wodę troszeczkę
eksploatuje. Można ją sprzedawać jako wodę do picia. Po to aby nie latać w
kółko do notariusza. Jeśli będzie potrzeba i pomysł, żeby butelkować wodę
mineralną pod nazwą np. „Hala Sportowa” to jeśli będzie się to opłacało to
dlaczego nie. To ujęcie może być w granicach działki. Chcę panią zapewnić, że
ta spółka nie będzie konkurencją wobec SNG ani spółki właścicielskiej
kanalizacyjno – wodociągowej.
Jak już powiedział pan Bumblis stan obiektu Olivi jest dobry.
Pani Radna Grabarek.
Gdyby był kiepski tak jak pani mówi to dawno powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego albo wojewódzki kazałby tą halę zamknąć. Nie zamyka jej dlatego
bo jej stan jest dobry. Chyba, że pani wie lepiej niż nadzór budowlany to wtedy
proszę to zgłosić. Stan jest dobry i co roku miasto tę halę unowocześnia.
Proszę Państwa.
Ta hala będzie mogła być partnerem przy przygotowaniu mistrzostw świata
grupy A w hokeju na lodzie. Żeby zorganizować takie mistrzostwa potrzebne są
3 hale. Mając hale w Gdańsku, Gdańsku i Sopocie oraz w Katowicach już
można rozgrywać mistrzostwa. Taka szansa na 2008 lub 2009 rok byłaby. Na
pewno nie jest to żadna konkurencja dla Hali Olivia bo hala na granicy Gdańska
i Sopotu ma całkiem inną kategorię. To tak jakby porównywać hotel
pięciogwiazdkowy z trzygwiazdkowym albo mercedesa ze skodą. To jest dla
innej klienteli. Na całkiem inne imprezy i przedsięwzięcia.
Pan radny Sowiński słusznie zapytuje o to jak będzie wyglądało zarządzanie. Na
pewno spółka właścicielska będzie na początek zarządcą. My nie wykluczamy,
ze spółka właścicielska rozpisze konkurs na spółkę zarządzająca. Spółka
zarządzająca wnosi kontakty. Oczywiście MTG też będą mogły startować w
konsorcjum z firmą, która zajmuje się organizacja koncertów np. z Bałtycką
Agencja Artystyczną. To są rzeczy do rozważenia. Ta hala ma wiele funkcji. Jej
nie można sprowadzić ani do sportowej, ani do wystawienniczej ani do
rozrywkowej. Stąd też od sprawnego menagmentu będzie zależeć ściąganie jak
największej liczby wydarzeń, które mogą dać zarobić hali i oczywiście całej
infrastrukturze wokół hali i firmom, które w Gdańsku i całym Trójmieście
funkcjonują i żyją z obsługi ruchu turystycznego.
Proszę Państwa.
Opinie dotyczące hali są pozytywne. Trudno mi mówić na temat wiarygodności
tej publikacji prasowej. Pamiętajmy, że wszystko co jest kuluarowe, co jest
plotką, informacją uzyskaną w korytarzu nie ma żadnej wiarygodności. Tak
naprawdę będziemy wiedzieli w momencie decyzji. Na razie hala oceniana jest
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pozytywnie. Jest to przedsięwzięcie regionalne. Hala budowana jest we
współpracy dwóch gmin. Jest to w sumie ewenementem. Dotychczas gminy w
Polsce preferują działalność: „każdy sobie rzepkę skrobie”. To jest natomiast
pokazanie współpracy. Nie zgadzam się z panią Grabarek, która powiedziała, że
sopocka lokalizacja jest jakoby gorsza.
Proszę Państwa.
O tym mówiliśmy wielokroć. Gdybyśmy mieli tą halę budować sami to
najprawdopodobniej nigdy byśmy jej nie wybudowali. Tylko dlatego, że
budujemy z Sopotem i koszty dzielimy po połowie a do tego jest jeszcze dotacja
MEiS, która może ulec zmianie. To zależy od woli politycznej. Dzisiaj wola
polityczna jest na 50 mln złotych, a być może będzie wola polityczna na
zwiększenie tej puli.
Ta hala ma charakter dla celów narodowych ogólnokrajowych. W związku z
tym rząd ten czy nowy jak sądzę ma wszelkie podstawy aby tę halę sfinansować
w większym procencie. Dzisiaj te 50 mln jest brutto, a powinno być
ubruttowione. O to będziemy zabiegali.
W przyszłym roku są wybory parlamentarne. Jeśli potwierdzą się sondaże to
jestem przekonany, że uzyskamy większe środki. Procedury prawne
umożliwiają zwiększenie dofinansowania w ciągu inwestycji. Są takie przykłady
gdzie inwestycje o charakterze ogólnokrajowym są dofinansowane 50% ale
kosztów.
Konkurs był na halę rozpisany w 1999 roku kiedy były inne ceny. 100 mln
kosztów hali kierownictwo Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu wzięło po prostu
z sufitu. Powiedziało wtedy, że 50% od tych 100 mln dają. To póki co kolejny
rząd potwierdza. Są wszelkie podstawy aby zmienić tą zafałszowaną bazę
wyjściową.
Proszę Państwa.
Sądzę, ze to jest jedna szansa. Co do UE też jest szansa. Nikt dzisiaj nie może
mówić, że ta hala nie ma szans na pozyskanie. Jeśli przejrzycie strony
internetowe Urzędu Marszałkowskiego to zobaczycie jacy są kandydaci do
działania sport i kultura to sami odpowiecie sobie na pytanie. Hala nie ma
lepszej konkurencji. Wszystkie inne wskazane tam przedsięwzięcia są o
charakterze lokalnym aby nie powiedzieć dzielnicowym. Hala ma charakter
regionalny. Ona stanie się symbolem naszego województwa. Trzeba być
człowiekiem obdarzonym bardzo złą wolą żeby tę halę nie zaopiniować
pozytywnie.
RENATA CZAJKOWSKA – Biuro Prezydenta Miasta
To nie było tak, że nie zostałam dopuszczona do głosu przez pana
przewodniczącego KPGiM po prostu nie zostałam wywołana. Informacje
dotyczące Studium Wykonalności udzielał pan zastępca prezydenta - Szpak.
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Proszę Państwa.
Faktycznie jesteśmy od 28 czerwca w posiadaniu Studium Wykonalności. Ono
musi być zgodna z wytycznymi Zintegrowanego Programy Rozwoju
Regionalnego, który bardzo precyzyjnie formułuje jakie rozdziały studium musi
zawierać. Nasze Studium zawiera podstawowe analizy:
- finansową,
- marketingową,
- ekonomiczną,
- środowiskową,
- techniczną.
Dzisiaj albo jutro zostanie wydana decyzja pozwolenia na budowę. Studium
przywołuje wszystkie materiały i dokumenty.
Państwa i to bardzo słusznie, najbardziej interesuje strona ekonomiczna tego
przedsięwzięcia, opłacalność oraz koszty eksploatacji. To bardzo dokładnie
zostało zbadane. Już na etapie Studium Wykonalności był określony stały
program imprez sportowych i widowiskowych. W oparciu o ankietę i badania
opinii publicznej mieszkańcy wypowiadali się jakie są możliwości nabywcze
produktów hali. Analiza ta dotyczyła wszystkich produktów hali takich jak
powierzchnie komercyjne, sprzedaż logo itd.
Koszty stałe, które są związane z mediami, kosztami administracyjnymi,
marketingowymi, konserwatorskimi itp. w 2007 roku będą wynosiły ok. 2 000
950 złotych. To jest oczywiście podzielone na różne punkty. W 2010 roku
5 0 58 tysięcy złotych.
Jeżeli chodzi o koszty zmienne to są one zwiane z liczbą imprez i widzów.
Odpowiadając na pytanie pani Grabarek informuję, ze w Studium przyjęliśmy
40 imprez w I roku oraz 60 w każdym następnym życia hali. Oczywiście to jest
zwiane z możliwościami. To są oczywiście imprezy biletowane. Tylko o takich
możemy mówić. Chyba, że właściciele spółki zastrzega sobie w umowie, że
będzie pewna grupa imprez dotowana przez jeden albo drugi urząd.
To wszystko będzie zależało od mobilności, operatywności operatora.
Zakładaliśmy 100 imprez rocznie ale nie należy rozumieć tego 100 razy 15
tysięcy. Generalnie jest przyjęty ramowy program, który mówi, że imprez
krajowych jest tyle, a regionalnych tyle. Ta widownia jest rożna. Jeżeli
będziemy mieli do czynienia z wielkim widowiskiem, koncertem to widownia
jest od 12 do 15 tysięcy. Jeżeli mówimy o meczu koszykówki to w zależności
od rangi meczu, może być do 11 tysięcy. Taka jest maksymalna widownia dla
koszykówki.
Łączny koszt dla zmiennych w 2008 roku wynosi 1 804 433 złote. To daje
średnio koszt za imprezę 32 280 zł.
Jeśli chodzi o strategię realizacji strategii inwestycyjnej to przewidujemy
rozpoczęcie robót najpóźniej w I kwartale przyszłego roku. Wówczas
rozkładamy je na 3 lata budżetowe. Wydatek inwestycyjny w pierwszym roku
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inwestycyjnym wynosi ok. 42 mln, w drugim 64 mln, a w trzecim ok. 44 mln
złotych.
Środki będą z dwóch miast po 35 mln złotych. Do tej pory Gdańsk wydał
767 079 zł., a miasto Sopot prawie o 200 tysięcy więcej. W tym roku następuje
wyrównanie udziałów. Budżet miasta Gdańska to 3 674 174 zł. Natomiast
budżet Sopotu 3 497 006 zł.
W kolejnych latach te budżet są już identyczne. Budżet tego roku to przede
wszystkim wynagrodzenie za prace projektowe, a także koszty administracyjne
liczone od momentu zarejestrowania spółki, wynagrodzenie dla inwestora
zastępczego, które będzie w imieniu spółki przygotowywał przetarg na
generalnego wykonawcę.
Aplikujemy do MEiS o 50 mln. Koszty inwestycji określamy na 160 mln.
radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie,
Panie i Panowie Radni.
Powtórzę wątpliwości, które zgłaszałem na komisji budżetowej. Podzielam
zdanie mojego klubowego kolegi Tomasza, że dzisiaj nie czas dyskutować nad
tym czy hala jest w ogóle potrzebna i nad tymi priorytetami nad którymi pan
prezydent starał się wywołać i sprowokować dyskusję. Rzeczywiście dzisiaj nie
czas i nie miejsce na taką dyskusję. Takie decyzje zostały już podjęte.
Chciałem się wprost wypowiedzieć na temat umowy spółki czy też na temat
sytuacji, która jest przed rozpoczęciem inwestycji.
Umowa spółki jest tak skonstruowana, że przynajmniej na czas budowy hali
przewodniczący rady nadzorczej pochodzi z Sopotu. To budzi pewne
wątpliwości. Kolejna kwestia, która pojawiła się w doniesieniach prasowych to
niepokojące sygnały dochodzące z miasta Sopot o wyłączeniu ruchu
komunikacyjnego na ul. Bitwy pod Płowcami. To wpisuje się w obawy, że po
naszej stronie jest kwestia wybudowania infrastruktury i przejęcia ciężaru
logistycznego a Sopot w ten sposób rezerwuje sobie pozycję kurortu,
bombonierki, czegoś co będzie w większym stopniu korzystało z infrastruktury
hotelowej, turystycznej. Po stronie Gdańska będziemy mieli tylko uciążliwości z
tytułu inwestycji infrastrukturalnych i chociażby ochrony środowiska.
Jeżeli miasto dysponuje Studium Wykonalności to czy można byłoby dostarczyć
je dla radnych?
radny – MACIEJ LISICKI
Szanowni Państwo.
Zwłaszcza ci, którzy nie lubią hali. Zachęcam do lektury artykułu z ostatniej
„Wspólnoty”. Olimpijski basen w Ostrowców. Przeczytam państwu kilka zdań,
a później podam parę cyfr.

62

W Ostrowcu Świętokrzyskim powstała największa i najnowocześniejsza
pływalnia w kraju. Z 1,5 tysięczną widownią mistrzyni Europy Otylia
Jędrzejczak otrzymała szafkę nr 1. Na nową pływalnię przychodzą tłumy.
Podczas ostatnich upałów ok. 1 600 osób dziennie. Coraz więcej organizacji
sportowych planuje tutaj treningi i zawody. Wszyscy chcą kontraktować u nas
pobyty – mówi prezydent miasta Jan Szostak. Oprócz pływalni
przygotowywany jest cały kompleks odnowy biologicznej, z nowoczesnymi
urządzeniami, których nie ma w Polsce. Dla gości nie brakuje miejsc
hotelowych. Początkowo, gdy zaczynano budować pływalnie część
mieszkańców wyrażała wątpliwości czy nie ma pilniejszych potrzeb w mieście o
ponad 30% bezrobociu. Teraz jest więcej optymizmu. Zrobił się ruch. Zjeżdżają
sportowcy z całego kraju, zarabiają pensjonaty, internaty i przybywa miejsc
pracy – mówią ludzie. Tylko patrzeć jak nasi chłopcy zdobędą sławę i pieniądze.
To zrobiło miasto, które ma 80 tysięcy mieszkańców i budżet 100 mln zł. Ja
sobie zadałem trud i policzyłem jakie są relacje kosztu tej pływalni do budżetu
ich miasta i kosztów naszej hali do naszego budżetu.
Otóż gdyby liczyć koszt obiektu brutto to całkowity koszt pływalni w Ostrowcu
wynosił 40 mln złotych. oznacza to, że obiekt kosztował 40% ich jednorocznego
budżetu.
W przypadku naszej hali licząc koszt brutto 150 mln zł. to jest 12% naszego
budżetu, licząc, ż cały obiekt jest wkalkulowany w budżet miasta Gdańska. Ja
mówię o całym obiekcie.
Jeśli policzymy faktycznie wydatkowane pieniądze gdyż oni otrzymali
pieniądze podobnie jak my z UKiS to wyjdzie, że z budżetu Ostrowca wydano
25 mln zł. To oznacza, ze ponieśli koszty w wysokości 25% budżetu po stronie
przychodów. Jeśli policzyć nasze realne pieniądze, które wydamy z budżetu na
halę to to jest 4, 2% budżetu. Różnica pięciokrotna.
Dokonałem też symulacji ile to kosztuje w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Otóż jeden mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego gdyby chciał dołożyć się
do pływalni to musiałby wydać 312 złotych. W przypadku Gdańska, licząc koszt
całej hali to jest to 188 złotych, a jeśli liczyć koszt rzeczywisty to wyjdzie
to 111 złotych. Ja już nic więcej nie powiem.
radna – ELŻBIETA GRABAREK - BARTOSZEWICZ
Dziękuję mojemu przedmówcy. Bardzo mi się podobało to wystąpienie. Ja
mogę posłużyć się innym przykładem Krynicy Górskiej. Państwo jeżdżą do
Krynicy Górskiej. Parę lat temu podziwiałam budowę kolejki gondolowej.
Proszę Państwa.
Kto się na to złożył? Nie tylko gmina ale też różne podmioty gospodarcze. One
widziały w tym interes.
Proszę nas nie mamić, że coś co jest dochodowe, co nawet nie przynosi strat to
mielibyśmy szereg podmiotów, które weszły by w ten biznes.
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Kolego Lisicki.
Nie do końca jest tak. Nie ma chętnych podmiotów. Mamy inne podmioty
zagraniczne, które chętnie otworzyłyby w Gdańsku inne przedsięwzięcia. Tam
gdzie każdy biznesmen widzi zysk.
Proszę nam w ten sposób nie mówić, że nie opieramy się na zdrowej kalkulacji
ekonomicznej. To, że zadajemy dodatkowe, dociekliwe pytania to jest troska o
racjonalne wydatkowanie pieniędzy i to abyśmy nie budowali pomników jak w
minionej epoce.
Wracając do Krynicy to już się to zwróciło. Proszę zadzwonić do Krynicy, czy
ja mówię nieprawdę, czy prawdę. Ten interes się kręci. To były olbrzymie
nakłady finansowe.
Władze gminy merytorycznie do tego podeszły. Chciałbym aby takie
merytoryczne podejście było też teraz.
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego podmiotu i państwo gdybają. Pani
Czajkowska bardzo ładnie, merytorycznie omówiła ale tu jest pewien rachunek
niepewności. Ciągle mamy słowo „jeśli będą pewne pieniądze”. Na dzień
dzisiejszy ta desperacja pokazuje, że mamy te przyrzeczenia na 50 mln z MEiS,
mamy przypuszczenia, ze Sopot i Gdańsk takie pieniądze znajdzie, chociaż
myślę, że jeden i drugi budżet jest w nienajlepszej kondycji.
Proszę Państwa.
Niepokoi mnie chociażby ta promesa MEiS ponieważ była obietnica, że ½. Pan
prezydent mówił o ½. Mówiliśmy w pierwszej wersji o 100 mln i w 50% MEiS
miało to realizować. Teraz nagle zrobiła się ¼.
Pamiętam pana marszałka, który gwarantował pewien wsad finansowy – chyba
ok. 30 mln. Gdzieś się to rozpłynęło w obłokach. Tak na dobrą sprawę nie ma
gwarancji całej inwestycji.
W związku z tym moje poczucie rachunku ekonomicznego nie jest wiarygodne.
Pani Czajkowska nie podała kosztów ciągu drogowego. Jaki to jest rząd
wielkości? Czy on będzie się rozkładał pół na pół czy tylko my. Skoro to jest po
naszej stronie to ja rozumiem, że cała infrastruktura drogowa, która nie jest
tania, bo chyba ze 100 mln jest dodatkowym kosztem, którego pani nie
wymieniła. Dobrze mówię? Pani kiwa głową czyli dobrze mówię.
Proszę kolego Lisicki. Ja kolegę podziwiam bo jest pan prezesem spółdzielni,
która dobrze prosperuje. Jednak proszę podejść racjonalnie, ekonomiczne.
Kobiety w Polsce prowadzą budżety domowe. Wiemy jakie są wpływy. Gdyby
nie Polki to podejrzewam, że splajtowałyby całe rodziny a my nie umiemy
racjonalnie podejść do kosztów. Nasze rodziny funkcjonują w takiej
rzeczywistości i proszę nie podejrzewać, że nie mam podejścia rachunku
ekonomicznego.
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radny – MAREK BUMBLIS
Pani Radna Grabarek.
Bardzo pani dziękuję za przytoczenie przykładu Krynicy Górskiej. Byłem w
Jaworzynie, jeździłem kolejka gondolową i spotykałem się na posiedzeniu
Związku Miast Polskich, piłem wino u byłego siatkarza, reprezentanta Polski na
Jaworzynie.
Niewspółmierne jest porównywanie ryzyka budowy hali z budową kolejki
gondolowej w Jaworzynie. Kolejka jest obiektem sezonowym, dwukrotnie
większego ryzyka niż budowa hali, która nie podda się pogodzie i która wręcz
rozszerzy atrakcyjność. W tym wypadku jest to argument absolutnie
przemawiający za halą. Nie chcę rozwijać tego tematu. Zapraszam do dyskusji
ewentualnie później.
Chcę obalić mit mitycznej infrastruktury komunikacyjnej, która musi powstać
wokół hali. Miałem to szczęście, że byłem w Finlandii i oglądałem tam różne
imprezy. Jednego dnia był miusical a drugiego mecz na szczycie Ligii Fińskiej
o mistrzostwo hali przy pełnej hali. Moim szczególnym przedmiotem
zainteresowania był sposób rozładowania ruchu po imprezie sportowej. Hardwer
Arena jest zlokalizowana przy trakcie komunikacyjnym typu aleja
Grunwaldzka. Naprawdę problem rozładowania ruchu nie potrzebował
mitycznej infrastruktury tylko sprawnego rozładowania ruchu po imprezie. To
jest wyzwanie, któremu podołamy. Oczywiście kwestia rozjazdów, dojazdów,
infrastruktury nie muszą wyprzedzać budowy hali. One będą tylko z czasem
poprawiały możliwość dojazdu do hali i rozładowania ruchu po imprezach.
To nie jest tak jak ktoś kiedyś przyjeżdżał i wyjeżdżał na dożynki. Taka hala to
wielki kombajn rozrywkowy i zapewniam, że wielu ludzi skorzysta z wielu
szeroko pojętych lokali rozrywkowych.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Mam apel o niemarnowanie czasu w sposób najbardziej nieciekawy.
Przypominam, że w budżecie jest 5 mln na budowę hali, w WPI jest
przewidziana budowa hali na ten rok. Te decyzje zapadły i dzisiaj o nich nie
rozmawiamy. Dajmy sobie z tym spokój.
Dzisiaj jest rozmowa na temat powołania spółki. Jeśli ktoś jest przeciwny
budowie hali, a ja jestem nie do końca przekonany do tej idei, to w moim
przekonaniu nie powinien być przeciwny powołaniu spółki, która zmniejsza
koszty inwestycji i porządkuje zarządzanie.
Apeluje aby powrócić do tematu oraz zwrócić uwagę, ze raptem 2 – 3 głosy
były na temat spółki, a cała reszta wraca do uzasadnienia po co ma powstać
hala, która już dawno jest w budżecie i WPI.
Wnoszę także aby zakończyć tą dyskusję bo nic innego już do niej nie
wniesiemy.
65

Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem listy mówców?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–2
–0

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

radny – LESŁAW ORSKI – Radny Miasta Sopotu
Panie Prezydencie,
Wysoka Rado,
Proszę Państwa.
Rzeczywiście nie trzeba zbyt wiele mówić o budowie hali. Trzeba było o niej
mówić 4 lata temu kiedy ona była podstawą do tego aby podjąć pewne decyzje.
Razem z Gdańskiem wystąpiliśmy w konkursie, który wygraliśmy.
Proszę Państwa.
W tym budynku, ponad 3 lata temu, radni poprzedniej kadencji przez wiele
godzin rozmawiali jakie są podstawy i możliwości aby taka hala powstała.
Wydaje mi się, że wtedy wypracowaliśmy najlepsze podstawy i elementy do
tego aby było to racjonalne i poczynione najmniejszymi kosztami,
wykorzystując oczywiście ówczesne możliwości istniejące w rządzie. Wierzę,
że będziemy mieli takie nadal i finansowanie hali będzie zdecydowanie
korzystniejsze w przyszłości.
Chciałabym zwrócić uwagę, że nasz budżet jest nieco większy od Ostrowca,
mamy połowę tej wielkości mieszkańców i nie ma kontestacji i krytyki
wyprowadzenia, czy przekazania takiej ilości pieniędzy co przekazuje wielki
Gdańsk.
Nie jest to pani przewodnicząca, absolutnie hala, która będzie w Sopocie. Gdyby
ta hala miała być w Gdańsku, przy Sopocie to też byśmy się na to zgodzili bo
chodzi nam o zupełnie inne względy. Chodzi nam o względy podstawowe.
Chciałbym się odnieść do kuluarowych rozmów.
Proszę Państwa.
Ranga Gdańska w świecie, Europie jest potwierdzona 1000 letnia historią. Sopot
jest małym kurortem, do którego macie przyjść od czasu do czasu zabawić się.
Natomiast hala będzie zawsze identyfikowana w świecie z Gdańskiem. Ona
będzie tak rozpoznawalna i my możemy mieć o to kompleksy, że akurat
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wydajemy pieniądze podatnika na to aby powstało coś wielkiego, co będzie w
sumie reprezentowało Gdańsk.
Chcę odnieść się jeszcze do najważniejszych kwestii, do kwestii społeczno –
gospodarczych. Tego typu debata, w nowej radzie powinna się odbyć ale
niestety się nie odbyła. Na pewno pociągnie to sprawy biznesowe. Wyprowadzę
pana Strzelczyka z błędu. My próbujemy zorientować Sopot na kurort,
oczywiście tylko w sezonie i próbujemy zorganizować jednokierunkowy ruch.
na pewno jedną z alternatyw było zamkniecie ulicy Bitwy pod Płowcami. W
sytuacji hali my nie tylko pozostawiamy ją w takim jakim jest stanie ale też
oddajemy zachowaną dla ruchu pieszego Polną do tego aby ruch był też tam
rozładowywany. To będzie nowa inwestycja, która będzie rozładowywała ruch.
My mamy halę, która jest wpisana w małe uliczki i po meczu rozładowanie
2000 tysięcy ludzi zajmuje 10 minut. To nie jest problem.
Naszym problemem jest to o czym mówił Tomasz Sowiński – Droga Zielona.
Ona jest zapisana w planach. To jest rama rozładowująca teren portu. My w tym
momencie będziemy spotykali się z tym, że na granicy naszego kurortu będą
podróżowały do obwodnicy TIR – y. To nie jest nadzwyczajny element dla
kurortu ale w momencie gdy my będziemy musieli ponosić koszty to będziemy
współuczestniczyć we wszystkich.
Jeszcze jeden temat. Mecze siatkówki ogląda 2000 widzów. Nie ma takiej hali.
Metropolia to nie Gdańsk. To jest całe powiązanie nadmorskie. Ta hala ma taki
wymiar i jest w idealnym miejscu – jak gdyby w centrum.
proszę Państwa.
Zachłysnęliśmy się wolnością. Jednym z warunków aby poprowadzić młodzież
są wzorce i te imprezy, te mistrzostwa na pewno przyczynią się do tego aby
reprezentanci społeczności mieli szanse na to aby nasze społeczeństwo rosło
wzrastało w lepszych warunkach i miało lepsze wzorce, autorytety.

radna – ZOFIA GOSZ
Jeszcze do tego o co pytałam i absolutnie nie było odpowiedzi.
Pan prezydent słusznie powiedział, że wszystko będzie po połowie ale
powiedział tylko, że dochody będą po połowie. Z umowy spółki wynika, że
koszty też będą po połowie i straty również.
To co pani przedstawiła to nie jest żadne studium. Jakby mi pani powiedziała, że
przez 2 lata będzie strata to inwestycja nie musi przynosić strat, a dopiero
rozliczenie inwestycji. Chciałabym wiedzieć jaki będzie wynik w 2 – 3
pierwszych latach eksploatacji?
Jeśli pani umie podać koszty to po drugiej stronie weźmie pani wpływy i będzie
wynik. Wtedy ja będę cokolwiek wiedziała na temat opłacalności. Studium to
nic innego jak opłacalność. Bardzo proszę o odpowiedz.
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Dla mnie straty będzie generować wysoka amortyzacja w pierwszych latach.
jeżeli weźmiemy 186 mln to nie odpowiada to zupełnie wartości
amortyzowanej. Chociażby 10% amortyzacji rocznie to jest wysoka kwota. W
związku z tym bardzo proszę powiedzieć mi nawet z błędem i pani mi powie
jaki to jest błąd. Jaki będzie wynik działalności? Kiedy ta hala zacznie mieć co
najmniej zdolność kredytową?
Wczoraj na komisji powiedziano, że spółkę powołuje się miedzy innymi dlatego
bo ona jako samodzielny podmiot będzie występować do UE o fundusze. O ile
ja się orientuję, żeby podmiot mógł wystąpić o fundusze to jest nawet określony
jaki musi mieć wynik działalności. Jeśli jest inaczej to proszę mnie
wyprowadzić z błędu.
radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ponieważ radny Sowiński w pełni wyraził moje poglądy, które chciałem
wygłosić rezygnuję z głosu.
radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rada.
Przysłuchując się wystąpieniom koleżanek z LPR to czasami budzi rozbawienie.
Zastanawiam się czy gdyby był temat kulinaria to czy też na ten temat by
rozmawiały, no chyba tak. W ramach anegdoty przypomniała mi się taka rzecz.
Miałem szczęście, że kiedyś chodziłem do szkoły, gdzie wykładał kapitan
Borchart. Ten członie zawsze dawał nam dobre rady. Powiedział on tak: „jeżeli
kiedyś w życiu dorośniecie i założycie rodziny i będziecie mieli bardzo
poważny problem do rozwiązania to zwróćcie się o radę do własnej żony, żona
powie wam tak, zróbcie odwrotnie i zawsze będzie najlepiej”. Ja to całe życie
stosuje i jakoś na tym dobrze wychodzę.
Wypowiedzi koleżanek naprawdę rozbawiają.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Dziękuję bardzo chętnie odpowiem. Kontynuując pana wypowiedź chcę
powiedzieć, że ludy afrykańskie bardzo mądrze realizują bo do kasy nie
dopuszczają mężczyzn. Tam ministrami finansów są wyłącznie kobiety. Wiele,
wiele wieków temu doszli do wniosku, że tylko kobieta potrafi mądrze
zarządzać finansami.
Ja cały czas mówię o finansach. Nie mówię o zasadności idei bo idea jest
piękna. Dzisiaj w tych czasach do idei potrzebna jest kasa. Brutalnie pytam o
kasę. Brutalnie pytam panią Czajkowską ile ta droga ma nas kosztować?
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Będę mówił krótko.
Odpowiadam pani radnej Gosz.
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W roku 2007m zakładany deficyt na każde z miast wynosi po 105 tysięcy
złotych. W 2008 roku po 1 milionie złotych na obydwa miasta, a w kolejnych
latach bez dopłat czyli bez strat.
Proszę Państwa.
Odpowiadam pani Grabarek.
Droga Zielona musi powstać niezależnie czy hala byłaby czy nie. W związku z
tym nie łączmy budowy Drogi Zielonej z halą. Można bo to jest wygodne w
sensie populistycznym. Natomiast jest to inwestycja wcześniej zakładana i jest
ona niezbędna dla miasta.
Tak się składa, że Gdańsk ma 461 tysięcy mieszkańców, a na Przymorzu,
Żabiance mieszka pewnie ze 180 tysięcy, a w Sopocie około 40 tysięcy. Układ
drogowy jest u nas naturalnie większy i nakłady są większe. Trzeba budować
tak czy siak.
W pierwszym etapie będzie wybudowane tyle infrastruktury drogowej aby
można było w sensie formalno – prawnym i funkcjonalnym oddać do użytku
halę. W kolejnych latach będą kolejne odcinki. To też będzie rozłożone w czasie
i nie będzie jednorazowo obciążać budżetu.
Wysoka Rado.
Bardzo proszę o podjecie tejże ważnej uchwały, która umożliwi podpisanie jutro
umowy spółki i rozpoczęcie kolejnego etapu prac. Dziękuję za wszystkie głosy.
Jjak słusznie stwierdził pan radny Sowiński ta dyskusja była przede wszystkim
skierowana na kwestię samej spółki niż dyskusji czy hala. Ten temat naturalnie
wypłynął i sądzę, że te nasze wyjaśnienia pozwolą wahającym się radnym
poprzeć a przynajmniej wstrzymać się od głosu.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 902?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–5
–6

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/858/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
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W sprawie wyrażenia woli utworzenia wraz z Gminą Miasta
Sopotu spółki prawa handlowego pod firmą: „Wielofunkcyjna
Hala Sportowo – Widowiskowa Gdańsk - Sopot” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Bardzo dziękuję wysokiej radzie.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ogłaszam przerwę do godziny 14.00. Informuję, że piętro niżej można zakupić
obiad. Bardzo proszę o punktualny powrót na salę obrad.

po przerwie

18. POWOŁANIA PRZEDSTAWICIELA MIASTA
GDAŃSKA
W
„STOWARZYSZENIU
GMIN
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ EUROREGION
BAŁTYK”.
(DRUK 957)
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Pragnę przedstawić projekt uchwały zgłoszony przez prezydenta miasta w
sprawie powołania przedstawiciela Miasta Gdańska w „Stowarzyszeniu Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk”.
Uzasadnieniem powołania przedstawiciela jest to, że poprzedni przedstawiciel
pani Anna Fotyga, w związku z wyborem do Europarlamentu nie może pełnić
tej funkcji i złożyła rezygnację. To jest formalna podstawa powołania nowego
przedstawiciela.
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Gmina Gdańsk przystąpiła do Stowarzyszenia 18 grudnia 1997 roku uchwałą
rady miasta. Składka członkowska to 83 097 złotych. Wynika to ze statutu
Stowarzyszenia. Za każdego mieszkańca gminy płacimy 18 groszy.
Do stowarzyszenia należy 97 gmin i powiatów. Każda gmina lub powiat może
mieć jednego przedstawiciela i jeden głos.
Celem stowarzyszenia jest współpraca transgraniczna w ramach Euroregionu
Bałtyk w zakresie:
- turystyki,
- ochrony środowiska,
- transportu,
- rozwoju przestrzennego,
- spraw socjalnych.
Dotyczy to regionu północnego i północno - wschodniego. Do stowarzyszenia
mogą należeć powiaty i gminy ziemskie woj. pomorskiego i warmińsko –
mazurskiego.
Przynależność województwa do stowarzyszenia umożliwia pozyskiwanie
środków finansowych w ramach funduszy UE. Przynależność Gdańska stwarza
możliwość pozyskiwania funduszy bezpośrednio dla miasta i organizacji
pozarządowych, które działają na terenie miasta Gdańska.
Do tej chwili w ramach działań miasto i organizacje pozyskały łącznie 160
tysięcy euro ze środków UE. W tej chwili zostały złożone projekty na prawie
600 tysięcy euro.
Prezydent Adamowicz proponuje aby miasto Gdańsk było reprezentowane w
tym stowarzyszeniu przez zastępcę prezydenta pana Marcina Szpaka.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KPGiM jest pozytywna, KSiŁP pozytywna z wnioskiem o
przedstawienie na najbliższej sesji wyczerpującej informacji dotyczącej
stowarzyszenia tj. czy istnieje możliwość zwiększenia naszego
przedstawicielstwa w stowarzyszeniu? Lokalizacji obecnej siedziby oraz
możliwości przeniesienia jej do Gdańska.
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Jeśli chodzi o szerszą informacje to już ja przedstawiłem. Statut daje możliwość
jednego głosu i jednego przedstawiciela w stowarzyszeniu.
W tej chwili siedziba jest w Elblągu i wydaje się mało prawdopodobne,
żebyśmy mogli wylobbować siedzibę w Gdańsku. Możemy natomiast podjąć
działania w celu stworzenia pewnej filii czy agencji, która działałaby na terenie
Gdańska.
Na pewno podejmiemy tego typu działania.
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radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Moje pytanie dotyczy kwestii prawa głosu. Płaciliśmy bardzo wysoka składkę i
podobnież gminom w zależności od wielkości składki przysługuje różna liczba
głosów bądź różna liczba przedstawicieli. Podobno Gdańsk mógł desygnować
aż czterech. Czy pan mógłby powiedzieć czy faktycznie proporcja jest 1:1 czy
jest inaczej?
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Według moich informacji wynika, że każda gmina lub powiat może desygnować
jedną osobę. Taki jest zapis statutu. Trudno mi się w tej chwili ustosunkować.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
A czy składki są różne? Od czego one zależą?
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
To zależy od liczby mieszkańców. Podobny układ jest w Związku Miast
Polskich. Tam też pomimo płacenia dużej składki mamy jeden głos, jednego
przedstawiciela.
radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Chciałabym tylko prosić o potwierdzenie tej informacji czy istnieje możliwość
aby Gdańsk był reprezentowany przez większą liczbę reprezentantów, co
oczywiście wzmacnia naszą siłę.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jak wcześniej powiedział pan dyrektor prezydent zgłasza na przedstawiciela
zastępcę prezydenta pana Szpaka. To jest jedna kandydatura. Czy pan
prezydent, jako kandydat chciałby zabrać jeszcze głos? Czy wyrazi pan przede
wszystkim zgodę?
Pan prezydent wyraził zgodę. Wszyscy państwo słyszeli.
radna – ELŻBIETA GRABAREK BARTOSZEWICZ
Chciałam zapytać pana jak pan widzi swoją rolę w stowarzyszeniu?
MARCIN SZPAK – Zastępca prezydenta Miasta Gdańska
Na pewno będę aktywnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach i na pewno
będę zabiegał jak najlepiej potrafię o udział miasta Gdańska w projektach
realizowanych w ramach Euroregionu i o pozyskanie jak największej kwoty
środków na realizacje projektów w Gdańsku.
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radna – DANUTA PUTRYCZ
Czy przedstawicielem do Stowarzyszenia może być tylko urzednik czy może
być ktoś z rady?
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
To jest funkcja społeczna i może ja pełnić każda osoba fizyczna wybrana przez
RMG.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypominam, że poprzednim przedstawicielem była pani Fotyga.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Szanowni Państwo.
Miałem zaszczyt być sygnatariuszem tego Stowarzyszenia. W zamku w
Malborku podpisywaliśmy międzynarodową umowę o tym, że powołujemy
Euroregion Bałtyk.
Na komisji prosiliśmy o jasną odpowiedz czy mamy jednego czy więcej
kandydatów, ilu możemy zgłosić kandydatów?
Wydaje mi się, że skoro zmienił się ustrój miast to wydaje się, że
stowarzyszenie, które zakładali radni powinno mieć przedstawiciela z rady.
Wydaje mi się, że będąc na kolejnym głosowaniu mam wątpliwości - nie co do
osoby ale co do zasady.
Wydaje mi się, ze rada pozbywa się wpływu i obecności we wszystkich ciałach
stowarzyszeniowych, w których kiedyś
była na rzecz przedstawicieli
prezydenta. Będę głosował za prezydentem Szpakiem – nie ma wątpliwości.
Skoro Stowarzyszenie nie ma takiej formuły, że może być więcej niż jeden
przedstawiciel to powinniśmy zobowiązać naszych przedstawicieli aby była
możliwość, że z jednej strony będzie to przedstawiciel prezydenta – co jest
słuszne - ale aby także był przedstawiciel rady. Aby rada nie byłą zupełnie
pozbawiona wglądu i informacji na temat stowarzyszeń, które bardzo często
powstawały z woli rady.
Mam apel do pana prezydenta Szpaka, żeby uwzględnić w Stowarzyszeniu
zmiany ustrojowe w samorządzie gminnych aby w tych Stowarzyszeniach mogli
być reprezentowani w imieniu miasta przedstawiciele urzędu prezydenta oraz
przedstawiciele rady. Mama apel aby taki postulat został zgłoszony.
To wymaga zmiany statutu. Ja nie twierdzę, że nie. Wydaje mi się, że jest to
dość rozsądne i byłoby to właściwe kształtowanie relacji miedzy prezydentem i
radnymi.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Padła kandydatura pana Szpaka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 957?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 28
–0
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/859/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie powołania przedstawiciela Miasta Gdańska w
„Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion
Bałtyk”.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

19.
WYDELEGOWANIA
PRZEDSTAWICIELA
MIASTA GDAŃSKA DO MIĘDZYNARODOWEJ
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ BALTIC SEA
TURISM COMMISION.
(DRUK 958)
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Tu jest analogiczna sytuacja. Projekt dotyczy wydelegowania przedstawiciela
Miasta Gdańska do Międzynarodowej Organizacji Turystycznej Balic Sea
Turism Commision. Również z powodu rezygnacji z tej funkcji pani Anny
Fatygi.
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RMG przystąpiła do stowarzyszenia uchwałą 1996 roku. Składaka roczna
wynosi 2 300 euro. Korzyści z przynależności do stowarzyszenia to przede
wszystkim promocja miasta poprzez turystykę, wydawane czasopismo oraz
studyjne wizyty dziennikarzy w Gdańsku.
W zeszłym roku gościliśmy dziennikarzy ze Szwecji, Hiszpanii i Danii.
Zaowocowało to artykułami na temat Gdańska. Rok rocznie organizowane są
konferencje i seminaria połączone z prezentacją działalności BSTC. W zeszłym
roku taka konferencja odbyła się w Rostoku. W tym roku odbędzie się w
Tallinie. Jest projekt aby w przyszłym roku odbyła się ona w Gdańsku.
Oprócz tego miasto może uczestniczyć w stoiskach na międzynarodowych
targach turystycznych w Barcelonie, Madrycie, Geteborgu, Tallinie. W ramach
członkostwa w BSTC możemy ubiegać się o środki z funduszy UE. Obecnie
trwają prace nad projektem turystycznym pt. Europejskie drogi do obiektów z
cegły gotyckiej.
Prezydent wnioskuje aby przedstawicielem Gdańska był zastępca prezydenta,
Marcin Szpak.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KTiS opinia pozytywna. KSiŁP opinia pozytywna z wnioskiem o
przedstawienie na najbliższej sesji szczegółowej informacji dot. profitów dla
miasta Gdańska z przynależności do BSTC.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Pozwolę sobie powtórzyć pytanie także i tu tym bardziej, że nie uzyskałem
odpowiedzi przy okazji mojego poprzedniego pytania i poprzedniej organizacji.
Mieliśmy zapewnienie od przedstawiciela miasta Gdańska, że sprawa będzie do
dzisiaj wyjaśniona na KSiŁP i że dzisiaj na sesji będzie to wyjaśnione. Czy
rzeczywiście mamy możliwość jako miasto Gdańsk zgłoszenia tylko jednego
przedstawiciela do BSTC?
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Tutaj sytuacja jest prostsza. 2 300 euro to jeden przedstawiciel gminy. Jeśli
zapłacimy następne 2 300 euro to mamy następnego przedstawiciela itd.
radna – DANUTA PUTRYCZ
Szanowni Państwo.
Jeżeli we wszystkich stowarzyszeniach, różnego rodzaju organizacjach będą
wiceprezydenci to zabraknie im czasu na pracę w gminie. O ile wiem w latach
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przeszłych, w tej organizacji delegatem był radny. Dobrze byłoby aby nie
zwiększając składki do organizacji delegować członka rady.
Proponuję się zastanowić i nie rozstrzygać tego na dzień dzisiejszy. Żeby
przekonać się co inni o tym sądzą wnioskuję o odesłanie druku do komisji.
Będziemy wtedy wiedzieli co inni sądzą na ten temat.
radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Chciałem tylko dodać, że moim zdaniem to nie jest taki duży koszt dla miasta a
dobrze byłoby, żeby przedstawiciel komisji lub rady mógł się tam znaleźć.
Chodzi mi oczywiście o osobę kompetentną.
RYSZARD BONGOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Mamy w tej chwili dwie drogi. Albo od razu zgłosimy dwóch kandydatów i
dwóch wybierzemy albo dzisiaj wybierzemy jednego tego którego proponuje
prezydent i zobowiążemy go do tego aby na następną sesje została
przygotowana odpowiednia uchwała umożliwiająca wybór jeszcze jednego
kandydata.
Wymogiem jest znajomość języka angielskiego ponieważ obrady są po
angielsku.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Jestem przeciwny wnioskowi o odesłanie do komisji. Jest to zbyt ważna rzecz
aby Gdańsk nie miał na bieżąco, na stałe swojego przedstawiciela. To czy rada
zdecyduje się wybrać następnego czy nie to jest odrębna sprawa. To jest koszt.
Z jednej strony to nie jest dużo, z drugiej jest to jednak jakiś pieniądz. W
związku z czym należy się nad tym zastanowić.
dzisiaj proponuję aby przyjąć, że naszym reprezentantem z miasta będzie pan
prezydent. Niech komisja resortowa zastanowi się nad tym.
radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Prezydencie.
Nie mam nic przeciwko pana kandydaturze. Nie jestem negatywnie nastawiona
do pana i proszę tego tak nie odbierać.
Natomiast chciałam odpowiedzieć mojemu koledze. Dziwnym trafem od
stycznia nie mieliśmy swojego przedstawiciela bo była pani Fotyga. Jakoś
dziwnie nie było pośpiechy, żeby następnego kandydata wydelegować. W
związku z tym jeden miesiąc w tą lub w tamtą wydaje się mało istotny. Chyba,
ze w końcu sierpnia lub na początku września jest powsiedzenie komisji. Wtedy
istotnie byłoby to stratą dla Gdańska. Jeśli nie ma natomiast do końca września
posiedzenia to nie jest to stratą panie przewodniczący Sowiński.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za odesłaniem druku do komisji?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

–8
– 16
–5

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

radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Kandydatura jest moim zdaniem merytorycznie odpowiednia i ja oraz wielu
kolegów będziemy ja popierać. Kwestie, które zostały poruszone uważam za
drugorzędne.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Padła kandydatura pana Szpaka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 958?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–1
–5

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/860/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie wydelegowania przedstawiciela Miasta Gdańska do
Międzynarodowej Organizacji Turystycznej Balic Sea Turism
Commision.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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20. ZMIANY UCHWAŁY XXII/617/04 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 25 MARCA 2004 ROKU W
SPRAWIE USTALENIA JEDNOSTKOWEJ STAWKI
KALKULACYJNEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO
REMONTÓW
I
KONSERWACJI
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH DLA GDAŃSKIEGO ZARZĄDU
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH – ZAKŁAD
BUDŻETOWY W GDAŃSKU NA 2004 ROK.
(DRUK 913)
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W drodze do ratusza jest pan ambasador. Jeżeli dotrze to przerwiemy
procedowanie.
SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Dwie kolejne uchwały dotyczą właściwie tego samego zagadnienia. GZNK w
wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskał pewne oszczędności na zadaniu
„sprzątanie terenów zielonych”.
W związku z tym środki w tym zakresie nie muszą być wykorzystane.
Chcielibyśmy aby państwo wyrazili zgodę na przeznaczenie tych środków na
remonty. Spowoduje to zwiększenie możliwości remontowych GZNK w tym
między innymi wyremontowanie budynku, w którym powinien znaleźć siedzibę
zespół ludzi, którzy będą prowadzili wielopłaszczyznowy system zamian,
stanowiący jeden z elementów wieloletniej polityki gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi miasta Gdańska. O szczegółach powie pan dyrektor Skuras.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KPGiM oraz KB jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem uchwały druk nr 913?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 21
–0
–3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/861/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/617/04 Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowej
stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i
konserwacji budynków mieszkalnych dla Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy w Gdańsku na
2004 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

21. ZMIANY UCHWAŁY XXII/618/04 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 25 MARCA 2004 ROKU W
SPRAWIE USTALENIA JEDNOSTKOWEJ STAWKI
KALKULACYJNEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO
1m2
POWIERZCHNI
TERENÓW
GMINNYCH
SPRZĄTANYCH ORAZ TERENÓW ZIELONYCH
KOSZONYCH
PRZEZ
GDAŃSKI
ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH – ZAKŁAD
BUDŻETOWY W GDAŃSKU NA 2004 ROK.
(DRUK 914)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Zaproponowaliśmy projekt uchwały związanej ze zmniejszeniem stawki
dotacyjnej na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją
terenów zielonych. Na skutek umów okazało się, że wystąpiły oszczędności. W
związku z tym proponujemy zmniejszenie stawki dotacyjnej z 0, 84 zł za metr
na kwotę 13 groszy za 1m2.
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Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KPGiM, KB jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem uchwały druk nr 914?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–1
–6

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/862/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/618/04 Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia jednostkowej
stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni
terenów gminnych sprzątanych oraz terenów zielonych koszonych
przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład
Budżetowy w Gdańsku na 2004 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

22. OBJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK UDZIAŁÓW
W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM
GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ
SPÓŁKI
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU I POKRYCIA
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ICH WKŁADEM NIEPIENIĘŻNYM W
INFRASTRUKTURY CIEPŁOWNICZEJ.
(DRUK 949)

POSTACI

SZCZEPAN LEWNA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Kolejna sprawa również ma charakter raczej porządkowy ale też wymiar
ekonomiczny.
Pertraktując, negocjując w sprawie sprzedaży GPEC – u przez długi czas było
wstrzymane przekazywanie rurociągów ciepłowniczych z gestii miasta we
władanie GPEC –u. Po zawarciu umowy ta przeszkoda w przekazywaniu
przestała istnieć i stanowi obecnie realizacje postanowień umowy, które
pozwalają do kwoty 20 mln złotych zwiększać kapitał miasta w GPEC – u
poprzez wnoszenie kolejnych aportów. Tymi aportami są kolejne sieci
ciepłownicze, które w przyszłości będą przejmowane na stan miasta i
przekazywane.
Uchwała, którą państwu proponujemy to jest właśnie wykonanie tego
zobowiązania i przekazanie w drodze aportu, w zamian za dodatkowe udziały,
na rzecz GPEC – u linii ciepłowniczych wykonanych w okresie
poprzedzającym, które dotychczas nie zostały przekazane.
Uchwała stawała już na posiedzeniu ale okazało się, że te ciepłociągi nie są
wycenione. Musieliśmy przystąpić do ich wyceny i stąd ponowne wystąpienie w
tej sprawie.
Kolejnym powodem wystąpienia jest to, że jeden z ciepłociągów został 10 lat
temu wybudowany i nigdy nie został uczynniony. W tej chwili stracił swoja
wartość bo pozostawiany nienapełniony przez tak długi czas już nie nadaje się
do dalszej eksploatacji. Zmieniła się nieco kwota tego aportu.
Powołując się na te okoliczności proszę o podjecie uchwały.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pewnie za chwilę przerwiemy procedowanie ponieważ goście są już w
drzwiach.
Opinia KB oraz KPGiM jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem uchwały druk nr 949?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–5
–3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/863/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie objęcia przez Miasto Gdańsk udziałów w
podwyższonym
kapitale
zakładowym
gdańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku i pokrycia ich wkładem
niepieniężnym w postaci infrastruktury ciepłowniczej.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

23. ZMIANY UCHWAŁY NR XVII/516/2003 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 R. W
SPRAWIE USTALENIA ZASAD TARYFOWYCH
ORAZ CEN ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI GMINNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE MIASTA
GDAŃSKA.
(DRUK 959)
ANTONI SZCZYT Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt mówiący o zmianie uchwały
nr XVII/516/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Gdańska.
Chodzi o to, że dzień 22 września będzie dniem bez samochodu. Wszyscy
mieszkańcy Gdańska. Pasażerowie komunikacji zbiorowej mogą korzystać z
komunikacji bezpłatnie mając dowód rejestracyjny samochodu osobowego,
którego są właścicielem lub współwłaścicielem.
Szanowni Państwo.
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Gdańsk bierze udział w kampanii od kilku lat. Kampania prowadzona jest w
całej Europie. U podstaw tej uchwały leżą następujące elementy:
- zachęcenie ludzi do podróżowania komunikacją zbiorową lub rowerami,
- miasto przyjazne dla mieszkańców,
- ochrona ekologiczna.
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przepraszam robimy przerwę przyjechał ambasador Stanów Zjednoczonych.
WICTOR ASHE - ambasador Stanów Zjednoczonych
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Prezydent miasta jest o wiele
wyższy ode mnie więc mikrofon trochę mi nie pasuje ale stoję wyżej więc
będzie mnie słychać.
Bardzo się cieszę, że tu jestem. Czuje się praktycznie jak u siebie w domu. Sam
byłem burmistrzem wiec wielokrotnie uczestniczyłem w radach miejskich.
Byłem burmistrzem przez 16 lat. Zanim prezydent Bush nie poprosił mnie o to
abym został ambasadorem w Polsce. Czterokrotnie byłem wybierany na
czteroletnie kadencje ale nigdy nie dostałem 72% głosów tak jak prezydent
Gdańska.
Szanuje rolę jaką mają do odegrania rady miejskie, szanuję współpracę między
egzekutywą a legislacją. W moim mieście rada jest mniejsza i liczy tylko 9
członków a tu jest 34. Nie chcę komentować, które rozwiązanie jest lepsze ale
na pewno są to różne rozwiązania.
Jestem nowym ambasadorem. W Polsce jestem dopiero od 5 tygodni ale nie jest
to moja pierwsza wizyta w Gdańsku. 4,5 roku temu byłem tu jako turysta z moją
żoną i dziećmi, które miały 7 i 9 lat. I chociaż wtedy była to krótka wizyta,
wiedziałem, że chcę tu wrócić. Oczywiście nie maiłem pojęcia, ze wrócę tu jako
ambasador.
Chciałbym wyrazić podziękowanie w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych,
prezydenta i narodu, za wsparcie w wojnie z terroryzmem. Dziękuje za to, że
Polska nas wspiera, rozumię potrzebę wsparcia demokracji, wolności. Nie jest to
łatwa walka ale jest to walka, którą trzeba stoczyć ponieważ konsekwencje jej
niepodjęcia byłyby poważne.
Silne więzi jakie łączą Polskę i Stany Zjednoczone sięgają daleko wstecz w
historię, w same początki Stanów Zjednoczonych, w wojnę o niepodległość.
Wówczas generałowie Kościuszko i Puławski przyjechali do Kolonii
Brytyjskich, żeby wesprzeć nas w walce o wolność. W moim stanie nawet
znajduje się miasto nazwane od generała Puławskiego i wymawia się jego
nazwę jako Pulawski. Pomimo tego, że w moim stanie nie ma dużej polonii
nazwa tego miasta jest wyrazem naszej wdzięczności dla Polaków.
Czuję się zaszczycony, że prezydent wybrał mnie jako ambasadora Stanów
Zjednoczonych w Polsce. Chciałbym państwa zapewnić, że nie będę
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ambasadorem, który będzie tylko siedział cały czas w Warszawie bo zdaję sobie
sprawę, że Polska jest również za granicami stolicy.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że współpraca polsko amerykańska była
silna przez ostatnie kilka lat. Nie znaczy to, że nie było nieporozumień i innych
punktów widzenia. Myślę, że ważne jest to, że gdy pojawiają się różnice zdań
rozmawiać, zmniejszać różnice i wyjść z trudnej sytuacji aby cały czas
kontynuować współpracę.
Nie widzę powodu dla którego współpraca polsko amerykańska miałaby się
dalej nie rozwijać i nie miałaby być dalej tak bliska przez kolejne lata w
przyszłości.
Podobno jestem pierwszym ambasadorem, który przemawia na spotkaniu rady
miejskiej. Jestem bardzo wdzięczny na zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę o ciszę. Wracamy do procedowania druku 959.
ANTONI SZCZYT Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Otrzymaliśmy szczegółową informacje o zanieczyszczeniu miasta Gdańska.
Okazuje się, że w Gdańsku w 5 – ciu punktach jest ciągły monitoring
zanieczyszczenia powietrza. W Internecie ta informacja jest na bieżąco. Pełna
analiza jest też w UM. Są punkty w Gdańsku gdzie zanieczyszczenie jest bardzo
wysokie. Szczególnie na ul. Leczkowa i na Powstańców Warszawskich.
Dzień bez samochodu polega na pokazaniu, ze Gdańsk może być przyjazny dla
ludzi. Wnioskuję o pozytywne podjecie uchwały.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Rozumiem, że wszyscy pozostali kupują bilety? To
samochodziarzy.

dotyczy

tylko

ANTONI SZCZYT Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Każdy kto posiada dowód rejestracyjny może jechać bez biletu a pozostali płacą.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Rowerzyści mają jechać na rowerach. Dla rowerzystów nie ma darmowych
przejazdów.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 959?
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/864/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany uchwały nr XVII/516/2003 Rady Miasta
Gdańska z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego na terenie miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

24. ZMIANY UCHWAŁY NR XV/467/2003 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 6 LISTOPADA 2003 R. W
SPRAWIE
UCHWALENIA
PLANU
INWESTYCYJNEGO MIASTA GDAŃSKA NA LATA
2004 – 2008.
(DRUK 960)
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Druk 960 to projekt zmian Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2004 –
2008. Zmiany, które przedstawię dotyczą kilku zadań.
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Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni na ulicy Długi Targ. Zadanie to zostaje
przeniesione na rok 2007 ze względu na konieczność wykonania precyzyjnych
badań architektonicznych i konserwatorskich dla tego obiektu.
Rewitalizacja terenów miejskich Centrum Hevelianum wprowadzamy w 2006
roku dodatkową kwotę 1 mln zł. Jest to kwota przyznana przez ministra kultury
na dofinansowanie projektu.
Następnie, ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kościuszki – zadanie 30 –
wprowadzona jest do WPI kwota 800 tysięcy złotych w 2004 roku. Jest to
pożyczka z WFOŚ.
Zadanie 47 – rozwój terenów zielonych – zwiększona jest kwota o 304 tysiące
dla zadania „infrastruktura techniczna dla kąpieliska morskiego”. Ze względu na
rozszerzenie zakresu zadania i kwoty wynikające z ogłoszonych przetargów.
Zadanie 42 – hala sportowo – widowiskowa. Tu są dwie kwestie.
Wprowadzenie dotacji i subwencji z budżetu państwa w wysokości 50 mln
złotych w rozkładzie na lata 2004 – 2007 oraz zwiększenie kwoty własnej
udziału gminy o 11 mln złotych, w kwocie 5 700 tysięcy w 2005, w 2006 7 700
tysięcy i zmniejszenie w 2007 o 1 700 tysięcy złotych.
Następnie w punkcie 2 zadanie 2 – ul. Słowackiego odcinek górny od granicy
lasu do ul. Budowlanych. Z roku 2005 przenosimy kwotę do 2004 roku, ze
względu na przyspieszenie tego zadania.
Podstawowy układ komunikacyjny – chodzi tutaj o Błędnik. Decyzja pana
prezydenta Adamowicza była o przyspieszeniu remontu Błędnika. Proponujemy
zwiększenie kwoty w roku 2004 o milion złotych celem przygotowania układu
drogowego. Chodzi tutaj o modernizację ulicy 3 maja w jej końcowym odcinku
oraz o modernizację skrzyżowań ul. Dąbrowskiego celem przejęcia części ruchu
po zamknięciu Błędnika.
Zadanie 5, w punkcie 2 – przebudowa ul. Łostowickiej. Zadanie zostanie
przesunięte na rok 2006 ze względu na konieczność wykonania wyburzeń
budynków mieszkalnych i przeniesienia lokatorów z wyburzanych budynków,
które stoją w miejscu planowanego skrzyżowania ul. Łostowickiej
z ul. Kartuską.
Punkt 8 – przebudowa ulicy Spacerowej. Proponujemy zwiększenie środków
w 2004 roku o 2 mln, celem przyspieszenia realizacji ulicy Spacerowej. Kwota
jest przeniesiona z 2005 roku.
Przebudowa węzłów komunikacyjnych – zadanie 12 punkt 2. Tutaj likwidowane
są kwoty z lat 2005 i 2006. Zadanie to jest łączone w jedno z dolnym odcinkiem
ul. Słowackiego, w ramach komasacji zadań.
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, skrzyżowania z Dmowskiego, Partyzantów
i Jaśkowej Doliny, Konopnickiej. Zdejmujemy kwotę 4 mln. Jest rezygnacja
z inwestycji tunelu przy Manhattanie.
Następnie, zadanie 9 – poprawa bezpieczeństwa publicznego. Tutaj głównie
chodzi o skrzyżowanie Polanki, Barzyńskiego. Następuje zwiększenie
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o 680 tysięcy celem wykonania pełnej modernizacji skrzyżowania
ul. Barzyńskiego i Polanki.
Następnie ulica Jana Pawła II – zadanie 1, punkt 2. Przebudowa ulicy Jana
Pawła II na odcinku od Hynka do Rzeczpospolitej. Zadanie zostało przeniesione
na 2007 rok, ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
W zadaniu Kanał Raduni następuje zwiększenie w 2005 roku kwoty otrzymanej
z budżetu państwa.
Punkt 4, zadanie 25. Było wpisane „budowa i modernizacja obiektów
użyteczności publicznej PG” była wpisana pożyczka. Ona jest wycofana z WPI
ze względu na zmianę kwalifikacji budżetowej tego wydatku. Ona nie
kwalifikuje się do wpisania do WPI. Znajdzie się on w innym miejscu budżetu.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KPGiM, KB, KRP, KK. KTiS jest pozytywna.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Kiedy będzie wykonana ścieżka rowerowa na ulicy Kościuszki? Mam nadzieję,
że już jest po przetargu. Już jest po sezonie.
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Ścieżka rowerowa będzie realizowana dlatego wprowadzamy dodatkowe 800
tysięcy ponieważ uzyskaliśmy dodatkowe środki.
radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Mam taką uwagę, która dotyczy niestety mojej dzielnicy. Dotyczy to
przesunięcia realizacji inwestycji, przebudowy ul. Jana Pawła II na zaspie, z
uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego. Istotną rzeczą jest
podniesienie faktu, że ta inwestycja czeka na swoją realizacje już 12 lat. W
zeszłym roku Jana Pawła II, na tym odcinku. wygrała konkurs na najgorszą ulicę
w Gdańsku.
Przesuniecie tych środków na 2007 rok budzi moje zastrzeżenia o tyle, że jeżeli
jestem w stanie zrozumieć brak środków to w momencie, kiedy będzie plan to
środki te zostaną uruchomione, z pana inicjatywy, wcześniej niż w 2007 roku.
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KRZYSZTOF RUDZIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Zwracam jeszcze raz uwagę, że ta chwała, którą w tej chwili przedstawiam
dotyczy planu dotychczas obowiązującego. Pod koniec września przedstawimy
państwu nowy WPI. Te postulaty, które zostały w tej chwili wniesione zostaną
wprowadzone do nowego planu. Nie ukrywam, że wiele będzie weryfikowanych
ze względu na koszty faktyczne jakie będą dotyczyły tych zadań.
Bardzo, bardzo uważnie w tej chwili podchodzimy do każdego wpisywanego do
WPI zadania. Bierzemy pod uwagę wszystkie uwarunkowania, włącznie z tymi,
które teraz pani radna podnosiła.
Myślę, że dyskusja nad tymi zadaniami, nad którymi macie państwo
zastrzeżenia będzie toczyła się we wrześniu przed uchwaleniem nowego WPI.
Zależy nam aby WPI nie ulegał już zmianom.
radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Rozumiem, że tu jest zachowana pewna elastyczność wynikająca z faktu, że nie
ma jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego ale jak tylko się pojawi to
środki, które były zarezerwowane na infrastrukturę drogową zostaną
uruchomione i przesunięte na odpowiedni rok. Tak to ma być?
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Jeśli mowa jest o środkach na to zadanie to te środki są cały czas w WPI tylko
są przesunięte w czasie. To jest potem tylko kwestia przesunięcia ich w czasie i
przesunięcia terminu wydatkowania.
radny – CZESŁAW NOWAK
Panie Dyrektorze.
Chciałbym jednak poprzeć panią radną Tomaszewską. Myślę, że wszyscy radni
z tego okręgu mają podobne zdanie. Ten odcinek jest w tak katastrofalnym
stanie, że trudno go opisać. Plan zagospodarowania, z tego co się orientuję, jest
w końcowym stadium uchwalania. W związku z tym prawdopodobnie najdalej
w listopadzie trafi on po obrady.
Dlatego też wyrażam zdziwienie, że taka propozycja pada teraz kiedy plan jest
już prawie gotowy. Gdyby nie było planu to rozumiem ale zmianę należało
uzgodnić z panem Piskorskim. Czy pan Piskorski zdąży przygotować zmianę
planu, czy nie?
Ja przypuszczam i pan Piskorski zapewniał mnie podczas rozmowy, że ta
sprawa powinna być już zamknięta. Nie chciałbym tego teraz przesuwać
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ponieważ ponowne przesuniecie będzie bardzo trudne. Będzie potrzebna nowa
uchwała. Ja bym ten temat wyłączył w ogóle z dyskusji. Tym bardziej, że plan
zagospodarowania przestrzennego jest w końcowym stadium.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Proszę Państwa.
Jedna ważna uwaga taka porządkowa. Nie możemy przyjąć planu takiego jaki
jest w tej chwili. Gdy zaczniemy przesuwać zadania pomiędzy poszczególnymi
latami to będzie znowu konieczność ruszenia innych zadań. One są powiązane i
tworzą pewną zamknięta pulę środków. Przesunięcie jednego zadania powoduje
konieczność innych ruchów.
Dlatego w tej chwili dokonujemy gruntownej rewizji WPI po to aby uaktualnić
wartości i rozkłady czasowe poszczególnych inwestycji. Na ten temat mamy
nadzieję będziemy długo dyskutować na specjalnej sesji poświeconej WPI.
Proponuję aby uchwałę przyjąć w takim kształcie w jakim ona jest. Natomiast
przesunięcia dalsze i dyskusję nad priorytetami zostawić na sesję, która będzie
poświęcona WPI.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Zwracam uwagę abyśmy dyskutowali tylko nad tymi zmianami, które są tutaj
proponowane. Natomiast generalna dyskusja nad WPI może potrwać kilka
godzin. Każdy ma listę życzeń.
radna – ZOFIA GOSZ
Ja z tego samego tematu. Ja chcę tylko wyjaśnienia. Czy przesuniecie tych
środków na dalsze lata nie jest związane z tym, że ten teren jest terenem
niemieckiego właściciela? Wczoraj miałam stąd ludzi i niemiecki właściciel
jeszcze nic nie wie co tam będzie budował, a droga jest związana z
wybudowaniem centrum handlowego. Tam ma być supermarket. Właściciel
niemiecki chce tam wybudować supermarket a nie zwykłe centrum handlowe.
Czy to nie jest z tym związane albowiem wiem, że właściciel niemiecki chce
odsprzedać z zyskiem teren i nie chce tam budować ale nie ma jeszcze kupca na
takie warunki jakie zaproponował?
Proszę o krótką odpowiedź, czy to się z tym wiąże? Nie można rozdzielać
budowy centrum i drogi do centrum. Czy to nie warunkuje drugiego?
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
W pewnym sensie pani radna ma jak najbardziej rację. To jest powiązanie
dwóch rzeczy. Z jednej strony miejscowy plan, który jeszcze nie określa nam
dokładnie pasów drogowych, które tam powstaną a z drugiej strony właściciel,
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który posiada ten teren. My nie wiemy jeszcze do końca, które tereny są
niezbędne pod wykonanie tej drogi i nie wiemy w jakim zakresie możemy
wykupić tereny niezbędne pod realizacje tej inwestycji.
Dlatego tak istotny jest plan miejscowy, który określi układy drogowe na tym
terenie i wskaże jednoznacznie działki, które będą podlegały zamianie bądź
wykupowi. Przepraszam za skrót myślowy dotyczący planu ale wiąże się on z tą
właśnie sprawą.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że wszystko co spada z planu albo ¾ tego to
poszerzanie bądź budowa dróg w Gdańsku Południe, a my dyskutujemy pół
godziny o sadzeniu kwiatków na Jana Pawła II.
Przypominam, że ta dzielnica Gdańska jest w kompletnym zaniedbaniu i
pozwolę sobie zwrócić na to uwagę, bo to jest znamienne, w tym wypadku
także.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 960?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–1
–7

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/865/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany uchwały nr XV/467/2003 Rady Miasta Gdańska
z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu
Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2004 – 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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25. WYRAŻENIA WOLI PRZYSTAPIENIA GMINY
MIASTA GDAŃSKA DO NOWOTWORZONEJ SPÓŁKI
POD FIRMĄ „POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ
POŻYCZKOWY
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU.
(DRUK 950)
MARCIN SZPAK - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Fundusz Pożyczkowy powołujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i
innymi gminami naszego województwa. Jest on istotnym elementem systemów
wspierania przedsiębiorczości.
Chciałbym poprosić dyrektora Szczepaniaka aby w trzech słowach przedstawił
zasady funkcjonowania funduszu.
KRZYSZTOF SZCZEPANIAK – p.o. Dyrektor Wydziału Polityki
Gospodarczej
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Regionalny Fundusz Pożyczkowy będzie kolejnym instrumentem wspierającym
rozwój gdańskiej przedsiębiorczości. Na dzień dzisiejszy borykamy się ze
znaczymy bezrobociem zarówno w kraju jak i w Gdańsku. Wiele czynników to
powoduje. Do istotnych należy niewystarczająca, niedopasowana oferta
banków, które w przypadku udzielania kredytów stosują bardzo wyśrubowane
procedury kredytowe i wysokie oprocentowanie.
Fundusz będzie się kierował zasadą non profit i będzie stwarzał dogodne
warunki dla przyszłych przedsiębiorców.
Marszałek, zarządu województwa powołał już do tej pory fundusz Poręczeń
Kredytowych i Fundusz Pożyczkowy będzie kolejnym istotnym elementem. W
przypadku gdy miasto Gdańsk, z innymi miastami wniosą 3 mln złotych to
fundusz otrzyma duże wsparcie ze skarbu państwa. Oworzy to drogę do
funduszy unijnych.
Uważam, ze jest to bardzo cenna inicjatywa potrzebna dla Gdańska. Proszę o
przyjęcie uchwały.
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Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KPGiM oraz KB jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem uchwały druk nr 950?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/866/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gdańska
do nowotworzonej spółki pod firmą „Pomorski Regionalny
Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z
siedzibą w Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

26. UCHWAŁY NR XLI/1261/2001 RADY MIASTA
GDAŃSKA Z DNIA 29 LISTOPADA 2001 R. W
SPRAWIE KRYTERIÓW, TRYBU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PODMIOTÓW NIE
ZALICZONYCH
DO
SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA Z
ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOSOBU
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ROZLICZANIA
DOTACJI
ORAZ
WYKONYWANIA ZADAŃ.
(DRUK 900 + AUTOPOPRAWKA)

KONTROLI

WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Chciałem przedstawić razem cały pakiet projektów uchwał edukacyjnych za
wyjątkiem pierwszego nr 900. Druk dotyczy uchwały Nr XLI/1261/2001 Rady
Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów, trybu
postępowania o udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie działań
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
Miasta z zakresu pomocy społecznej, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli
wykonywanych zadań.
Proponujemy aby wprowadzić zapis, że uchwała traci moc. Na początku marca
2004 roku została znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która wszystkie
te zapisy, które były w uchwale RMG wpisała w swoją treść. Jeśli tak się stało
to RMG została zobligowana ustawą do uchyleni zapisów.
Ponieważ nie będziemy wprowadzali rozszerzających zapisów to nie
wprowadzamy nowej uchwały. Proponujemy aby istniejącą uchwałę uchylić.
Działania, które zostały podjęte na mocy uchwały proponujemy zrealizować do
końca, zgodnie z umowami.
Autopoprawka ma na celu uwypuklenie w tytule zapisu „utraty mocy
obowiązującej” co w poprzednim zapisie nie było tak czytelne.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KSSiOZ oraz KB jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest
za przyjęciem uchwały druk nr 900?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–4

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/867/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
93

W sprawie uchwały Nr XLI/1261/2001 Rady Miasta Gdańska z
dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów, trybu
postępowania o udzielenie dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie działań podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań Miasta z zakresu
pomocy społecznej, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli
wykonywanych zadań.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Prezydencie.
Proponuję aby pan przedstawił radnym o co chodzi od druku 920 do druku 942 i
potem będziemy kolejno głosować. proszę przedstawić skąd te zmiany w
statutach

27. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
SPECJALNYCH NR 2 W GDAŃSKU PRZY UL. WITA
STWOSZA 23, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ RADY
MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UTWORZENIA W
ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GDAŃSKU
PRZY UL. WITA STWOSZA SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY UCZNIÓW Z
UPOŚLEDZONYMI
UMYSŁOWO
W
STOPNIU
UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA
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UCZNIÓW
Z
SPRZĘŻONYMI.
(DRUK 920)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Na poprzedniej sesji głosowaliśmy nad powołaniem nowych placówek
oświatowych w ramach istniejących zespołów szkół ponieważ w związku z
nowymi przepisami oświatowymi jest to koniec wprowadzania tych przepisów.
W związku z tym w uchwałach podawaliśmy, ze statuty do nowopowstałych
zespołów szkół przedstawimy na sesji sierpniowej i niniejszym to czynimy.
Statuty zostały przygotowane przez poszczególne szkoły i przesłane do WEiS.
Gdzie zostały przeanalizowane pod kontem zgodności z ustawą o oświacie i
rozporządzeniami wykonawczymi.
My tylko ujednoliciliśmy formę graficzną tych statutów, które będą
obowiązywały w szkołach i wprowadzając jeden zapis na który zwracam uwagę.
W związku z tym, że na początku roku mieliśmy sprawy związane z
reorganizacją placówek i pojawiły się problemy o właściwym poinformowaniu
rodziców nastąpiły pewne wątpliwości i dylematy. Różne środowiska wnosiły
swoje uwagi i dlatego też zaproponowaliśmy jednolicie dla wszystkich uchwał
procedurę powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach dotyczących placówki
w tym zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły lub szkoły wchodzącej w
skład zespołu.
Nie przewidujemy dzisiaj dla tych szkół takich czynności ale mogą wystąpić
rożne okoliczności i aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do
powiadamiania rodziców pragniemy wprowadzić taki zapis do statutów, które
będą obowiązywały.
W zasadzie cała reszta oparta jest o zarządzenia wykonawcze do ustawy o
systemie oświaty.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 920?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–1
–1

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

95

UCHWAŁĘ NR XXVII/868/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 w
Gdańsku przy ul.Wita Stwosza 23, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska w sprawie utworzenia w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 2 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

28. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ DLA
DOROSŁYWCH
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 11, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH W
GDAŃSKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
PODSTAWEJ
W
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE
GIMNAZJUM
ORAZ
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZASADNICZEJ W UZUPEŁNIAJĄCE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
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NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 921)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 921?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 16
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/869/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 11, w związku z
uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w
Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Gdańsku
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły podstawowej w Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
na
podbudowie
gimnazjum
oraz
Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej
szkoły zasadniczej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
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29. NADANIA STATUTU CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
AUGUSTYŃSKIEGO 1, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W
GDAŃSKU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM
HANDLOWEGO DLA DOROSŁYCH W LICEUM
PROFILOWANE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
GIMNAZJUM,
TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNEGO
DLA
DOROSŁYCH
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJACE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ I SZKOŁY ZASADNICZEJ
DLA DOROSŁYCH W ZASADNICZĄ SZKOŁĘ
ZAWODOWĄ DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
GIMNAZJUM
ORAZ
UTWORZENIA TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH I
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
GIMNAZJUM.
(DRUK 922)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 922?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–1
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XXVII/870/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1, w związku z uchwałami Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej, Liceum Handlowego dla Dorosłych
w Liceum
Profilowane dla Dorosłych na podbudowie programowej
gimnazjum,
Technikum
Mechaniczno-Elektrycznego
dla
Dorosłych
w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i Szkoły
Zasadniczej dla Dorosłych w Zasadniczą Szkolę Zawodową dla
Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum oraz
utworzenia
Technikum
dla
Dorosłych
i
Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej
gimnazjum.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

30.
NADANIA
STATUTU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCOĄCEMU DLA DOROSŁYCH
WCHODZĄCEMU W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W GDAŃSKU PRZY
UL. WAŁY PIASTOWSKIE 6, W ZWIAZKU Z
UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
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PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W GDAŃSKU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W
LICEUM
OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE GIMNAZJUM.
(DRUK 923)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 923?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/871/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla
Dorosłych,
wchodzącemu
w
skład
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6,
w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w
Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły podstawowej w Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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31.
NADANIA
STATUTU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCOĄCEMU DLA DOROSŁYCH
WCHODZĄCEMU W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W GDAŃSKU PRZY
UL. PESTALOZZIEGO 7/8, W ZWIAZKU Z
UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W GDAŃSKU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W
LICEUM
OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE GIMNAZJUM.
(DRUK 924)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 924?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 15
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/872/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla
Dorosłych,
wchodzącemu
w
skład
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 w Gdańsku przy ul. Pestalozziego 7/9, w
związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie
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przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w
Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły podstawowej w Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

32. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ŁĄCZNOSCI W GDAŃSKU PRZY UL. PODWALE
STAROMIEJSKIE 51/52, W ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
ŁĄCZNOŚCI W GDAŃSKU TECHNIKUM DLA
MŁODZIEŻY I DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W
LICEUM
OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE GIMNAZJUM.
(DRUK 925)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 925?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/873/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Łączności w Gdańsku
przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, w związku z uchwałami
Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Łączności w Gdańsku Technikum dla młodzieży i dla Dorosłych
na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum
Uzupełniające dla młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia
Technikum dla Dorosłych na podbudowie programowej
gimnazjum.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

33. NADANIA STATUTU PAŃSTWOWYM SZKOŁOM
BUDOWNICTWA
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
GRUNWALDZKIEJ 238, W ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
PAŃSTWOWYCH
SZKOŁACH
BUDOWNICTWA
W
GDAŃSKU
TECHNIKUM BUDOWLANEGO DLA MŁODZIEŻY I
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODZIEŻY I
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
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PROGRAMOWEJ
ZAWODOWEJ.
(DRUK 926)

ZASADNICZEJ

SZKOŁY

Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 926?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/874/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Państwowym Szkołom Budownictwa w
Gdańsku przy
ul. Grunwaldzkiej 238, w związku z uchwałami
Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Państwowych
Szkołach Budownictwa w Gdańsku Technikum Budowlanego dla
młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży i dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
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34. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
SAMOCHODOWYCH W GDAŃSKU PRZY UL.
ELBLĄSKIEJ 54/64, W ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
SAMOCHODOWYCH W GDAŃSKU TECHNIKUM
SAMOCHODOWEGO DLA MŁODZIEŻY I DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODZIEŻY I DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 927)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 927?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/875/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Samochodowych w
Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/64, w związku z uchwałami Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Samochodowych w Gdańsku Technikum Samochodowego dla
młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży i dla
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Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

35. NADANIA STATUTU UZUPELNIAJACEMU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU
DLA
DOROSŁYCH,
WCHODZĄCEMU
W
SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3
W GDAŃSKU PRZY UL. WAŁY PIASTOWSKIE 6, W
ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W
GDAŃSKU LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY ZASADNICZEJ W UZUPEŁNIAJĄCE
LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE DLA DOROSŁYCH
NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 928)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 928?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/876/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Uzupełniającemu Liceum
Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdańsku przy ul. Wały
Piastowskie 6, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3
w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

36. NADANIA STATUTU UZUPELNIAJACEMU
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU
DLA
DOROSŁYCH,
WCHODZĄCEMU
W
SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
W GDAŃSKU PRZY UL. PESTALOZZIEGO 7/9, W
ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W
GDAŃSKU LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY ZASADNICZEJ W UZUPEŁNIAJĄCE
LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE DLA DOROSŁYCH
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NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 929)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 929?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/877/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Uzupełniającemu Liceum
Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 4 w Gdańsku przy ul.
Pestalozziego 7/9, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
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37. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
BUDOWLANO
–
ARCHITEKTONICZNYCH
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 25, W ZWIAZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
BUDOWLANO
–
ARCHITEKTONICZNYCH
W
GDAŃSKU TECHNIKUM BUDOWLANEGO DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 930)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 930?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/878/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół BudowlanoArchitektonicznych
w Gdańsku przy ul. Powstańców
Warszawskich 25, w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska. w
sprawie przekształcenia w Zespole Szkół BudowlanoArchitektonicznych w Gdańsku Technikum Budowlanego dla
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Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

38. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO W GDAŃSKU
PRZY AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, W
ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE
SZKÓŁ
BUDOWNICTWA
OKRĘTOWEGO
W
GDAŃSKU TECHNIKUM BUDOWY OKRĘTÓW DLA
DOROSŁYCH W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJACE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM
HANDLOWEGO DLA DOROSŁYCH W TECHNIKUM
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
GIMNAZJUM
I
SZKOŁY
ZASADNICZEJ DLA DOROSŁYCH W ZASADNICZĄ
SZKOŁĘ ZAWODOWĄ DLA DOROSŁYCH NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
GIMNAZJUM
ORAZ UTWORZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEU
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
I
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCEGO
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 931)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 931?
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/879/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Budownictwa
Okrętowego w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18, w
związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w
Gdańsku Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych w
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum Handlowego
dla Dorosłych w Technikum dla Dorosłych na podbudowie
programowej gimnazjum i Szkoły Zasadniczej dla Dorosłych w
Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych na podbudowie
programowej gimnazjum oraz utworzenia Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego dla
młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

39. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ELEKTRYCZNYCH W GDAŃSKU PRZY UL.
GRUNWALDZKIEJ 238 b, W ZWIĄZKU Z
UCHWAŁAMI RADY MIASTA GDAŃSKA W
SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ
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ELEKTRYCZNYCH W GDAŃSKU TECHNIKUM
ELEKTRYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY I DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODZIEŻY I DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 932)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 932?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 16
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/880/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Elektrycznych w
Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 238 b, w związku z uchwałami
Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Elektrycznych w Gdańsku Technikum Elektrycznego dla
młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży i dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
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40. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU PRZY UL. REJA
25, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁAMI RADY MIASTA
GDAŃSKA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W
ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU
TECHNIKUM
ENERGETYCZNEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ UTWORZENIA
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCEGO
DLA
MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 933)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 933?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/881/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Energetycznych w
Gdańsku przy ul. Reja 25, w związku z uchwałami Rady Miasta
Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Energetycznych w Gdańsku Technikum Energetycznego dla
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Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia
Technikum Uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

41. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
METALOWYCH
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
SOBIESKIEGO 90, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
METALOWYCH
W
GDAŃSKU
TECHNIKUM
MECHANICZNEGO
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ.
(DRUK 934)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 934?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/882/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Metalowych w
Gdańsku przy ul. Sobieskiego 90, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Metalowych w Gdańsku Technikum Mechanicznego dla
młodzieży na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

42. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
POLIGRAFICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W
GDAŃSKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 90, W ZWIĄZKU
Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
UTWORZENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
POLIGRAFICNZYCH I OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH W
GDAŃSKU
UZUPELNIAJACEGO
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCAĆEGO DLA MŁODZIEŻY NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 935)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 935?
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 17
–1
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/883/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Poligraficznych
i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 90,
w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie
utworzenia w Zespole Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących
w Gdańsku Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

43. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO W
GDAŃSKU PRZY UL. LASTADIA 2, W ZWIĄZKU Z
UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE
UTWORZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO I CHEMICZNEGO W GDAŃSKU
TECHNIKUM
UZUPELNIAJACEGO
DLA

116

MŁODZIEZY NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 936)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 936?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/884/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Przemysłu
Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku przy ul. Lastadia 2, w
związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w
Gdańsku Technikum Uzupełniającego dla młodzieży na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

44. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ROLNICZE
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W
GDAŃSKU
PRZY
UL.
SMOLEŃSKIEJ 5/7, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁAMI
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RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
ROLNICZE
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
USTWICZNEGO
W
GDAŃSKU
TECHNIKUM
TECHNOLIGII ŻYWNOŚCI DLA MŁODZIEŻY NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ ORAZ UTOWRZENIA TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJACEGO
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 937)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 937?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/885/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7, w
związku z uchwałami Rady Miasta Gdańska w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku Technikum Technologii Żywności dla
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młodzieży na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz utworzenia
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

45. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 10 W GDAŃSKU PRZY UL.
GRUNWALDZKEIJ 238 b, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ
RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 24.06.2004 R. W
SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 10 W GDAŃSKU TECHNIKUM
OKRĘTOWEGO
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ.
(DRUK 938)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 938?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–0
–3

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR XXVII/886/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 10 w
Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 238 b, w związku z uchwałą
Rady Miasta Gdańska z dnia 24.06.2004r. w sprawie
przekształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 10 w Gdańsku
Technikum Okrętowego dla Dorosłych na podbudowie
programowej szkoły zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

46. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 2 W GDAŃSKU PRZY UL.
KOŁOBRZESKIEJ 77, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ
RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 2 W GDAŃSKU TECHNIKUM
MECHANICZNO
ELEKTRYCZNEGO
DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 939)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 939?
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Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/887/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w
Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 77, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 w Gdańsku Technikum MechanicznoElektrycznego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na
podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

47. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 3 W GDAŃSKU PRZY AL.
LEGIONÓW 7, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁAMI RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 3 W GDAŃSKU TECHNIKUM
GASTRONOMICZNEGO DLA MŁODZIEŻY I DLA
DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM
UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
MŁODZIEŻY
NA
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PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 940)

ZASADNICZEJ

Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 940?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 15
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/888/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 3 w
Gdańsku przy
Al. Legionów 7, w związku z uchwałami Rady
Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 3 w Gdańsku Technikum Gastronomicznego dla
młodzieży i dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły
zasadniczej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży i dla
Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

48. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 7 W GDAŃSKU PRZY UL.
CZYŻEWSKIEGO 31, W ZWIĄZKU Z UCHWAŁAMI
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RADY
MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA
W
ZESPOLE
SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 7 W GDAŃSKU TECHNIKUM
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ
W
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA MŁODZIEŻY
NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ.
(DRUK 941)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 941?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 16
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/889/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 7 w
Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 31, w związku z uchwałą Rady
Miasta Gdańska
w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 7 w Gdańsku Technikum dla młodzieży na
podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Technikum
Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
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49. NADANIA STATUTU ZESPOŁOWI SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 9 W GDAŃSKU PRZY
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 35, W ZWIĄZKU
Z UCHWAŁAMI RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W ZESPOLE
SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9 W GDAŃSKU
TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO DLA MŁODZIEŻY
NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY
ZASADNICZEJ W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
MŁODZIEŻY
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO,
TECHNIKUM HANDLOWEGO I TECHNIKUM
ZAWODOWEGO
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
SZKOŁY
ZASADNICZEJ W TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
DLA
DOROSŁYCH
NA
PODBUDOWIE
PROGRAMOWEJ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ.
(DRUK 942)
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 942?
Za
– 16
Przeciw
–0
Wstrzymało się – 3
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XXVII/890/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
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W sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 9 w
Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 35, w związku z uchwałami
Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 9 w Gdańsku Technikum Odzieżowego dla
młodzieży na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum
Odzieżowego, Technikum Handlowego i Technikum Zawodowego
dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie
programowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

50. ZMIANY NAZWY SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO – TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM W GDAŃSKU PRZY UL.
DĄBROWSZCZAKÓW 28.
(DRUK 943)
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Proszę Państwa.
Druk dotyczy zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Terapeutycznego
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 28.
Zmiana spowodowana jest zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisami wykonawczymi. Z tego powodu pani dyrektor ośrodka zwróciła się
do UM aby tą sprawę uregulować w formie uchwały RMG. Stad propozycja
zmiany zgodnie z intencjami rozporządzeń MEiS.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Opinia Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 943?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 20
–0
–2
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR XXVII/891/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
przy ul. Dąbrowszczaków 28.
Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.

51. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY MIASTA
GDAŃSKA
W
SPRAWIE
POWIERZENIA
PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA UPRAWNIEŃ
W
ZAKRESIE
USTALANIA
WYSOKOŚCI
NIEKTÓRYCH CEN I OPŁAT ZA USŁUGI
KOMUNALNE O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ORAZ CEN ZA KORZYSTANIE Z
GMINNYCH
OBIEKTÓW
I
URZĄDZEŃ
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
(DRUK 944)
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Proszę Państwa.
Druk dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości
niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
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W tej uchwale jest propozycja zmodyfikowania dwóch punktów i likwidacji
jednego. Modyfikacji ulegałby w § 1 punkt 5 do którego treści dopisalibyśmy
„w przypadku imprez żeglarskich organizowanych przez miasto”. Ograniczy to
formułę do tej sfery spraw.
W § 1 punkt 6 proponujemy dodać zapis „opłat za najem i dzierżawę,
korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych, terenów administrowanych
przez MOSiR w Gdańsku jak i za dostarczane media”.
Chcę przypomnieć, że dotychczas tereny i obiekty, które nie maiły swojego
zarządcy zostały przekazane do MOSiR – u i MOSiR nimi zarządza w imieniu
miasta. Proponujemy także skreślić w § 1 punkt 7. Prezydent zrezygnował z
tych kompetencji.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE, KB, KTiS, KPGiM jest pozytywna.
radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący,
Panie Prezydencie.
Mam pytanie do ostatniego stwierdzenia pana prezydenta dotyczącego opłat
MOSiR - u. Nie dokładnie to zrozumiałam ale zrozumiałam, że pan prezydent
zrezygnował ze swoich uprawnień do ustalania ceny za wypożyczanie.
Czy wypożyczanie tych boisk dla szkół i młodzieży jest odpłatne? Chodzi mi o
szkolne imprezy.
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Proszę Państwa.
Jeśli chodzi o boiska sportowe to w tym momencie mają być udostępniane za
darmo. O kolejności udostępnienia trzeba rozmawiać z dyrektorem MOSiR – u.
Jeśli chodzi o opłaty to prezydent wycofuje się z tej sfery spraw uważając, że
boisk powinny być udostępnione młodzieży w jak najszerszym stopniu.
radna – DANUTA PUTRYCZ
Mam pytanie w sprawie § 1 punkt 5. Jest tam zapis mówiący, z podejmowanie
decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z tych opłat, w przypadku
imprez żeglarskich, których organizatorem jest miasto. Oczywiście jestem
zwolenniczką zwolnienia z tych opłat tylko moje pytanie jest takie. Kto
decyduje o częściowym zwolnieniu lub całkowitym zwolnieniu z tych opłat?
Może to jest w tym druku ale nie mam go przed sobą i proszę o odpowiedz.
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Proszę Państwa.
Przepraszamy, że nie macie państwo właściwej uchwały do której można się
odwołać. § 1 brzmi: „powierza się prezydentowi miasta Gdańska kompetencje w
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zakresie ustalenia wysokości następujących cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności”. Dalsza treść dotyczy punktu 5. W tym względzie
prezydent miał możliwości co do ustalania wysokości opłat, cen oraz kwestii
dotyczących Mariny i MOSiR - u. W tym wypadku prezydent ogranicza swoje
kompetencje i będzie decydował o ulgach i zwolnieniu w wypadku imprez,
które będą się odbywały z udziałem miasta. To byłby nasz swoisty aport.
radna – DANUTA PUTRYCZ
Z tej uchwały nie wynikł taki zapis i stąd moje pytanie. Nie do końca pan mnie
przekonał, że z tego zapisu, który mi pan odczytał wynika wprost to co pan
mówił.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 944?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 12
–0
–6

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/892/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie
ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu.
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52.
WPROWADZENIA
ZASAD
USTALANIA
ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRZEDSZKOLI
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO GDAŃSK.
(DRUK 945)
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowni Państwo.
Jest to druk odnoszący się do ustalenia zasad ustalania odpłatności za
korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez miasto Gdańsk. Jest to druk
scalony, obejmujący wszystko co dotychczas było w tym druku zawarte oprócz
jednej kwestii.
Głównie dotyczy to paragrafu 5 punktu 2. Otóż w związku z tym, że nastąpiły
zmiany zapisów ustawowych i poradnie dla przedszkoli dotychczas wydawały
dla dzieci przedszkolnych orzeczenia i to było wpisane w uchwałę poprzednią.
Jeśli dzieci maja orzeczenia to rodzice zwolnieni są z opłaty przedszkolnej.
Natomiast przy zmianie ustawy o systemie oświaty dla przedszkoli poradnie nie
wydają orzeczeń tylko opinie.
W związku z tym pozostaje wszystko jak dotychczas tylko zmieniamy treść, że
musi być opinia poradni i dopiero wtedy przedszkole może zwolnić z opłatności.
By to uregulować wprowadzamy zmianę uchwały.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. KB nie opiniowała z powodu braku przedstawiciela
wnioskodawców. Czy przewodniczący KB chce coś dodać.
radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Pan przewodniczący powiedział wszystko.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 945?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 19
–0
–2

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

129

UCHWAŁĘ NR XXVII/893/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za
korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gdańsk.
Uchwała stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu.

53. ZMIANY UCHWAŁY NR XII/401/2003 RADY
MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 28 SIERPNIA 2003 R. W
SPRAWIE
WYNAGRADZANIA
NAUCZYCIELI
SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST MIASTO GDAŃSK.
(DRUK 946 + AUTOPOPRAWKA)
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/401/2003 Rady Miasta Gdańska z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk.
W uchwale, która była do 2004 roku dokonano następujących zmian. Do § 9
ustęp 1 punkt 21 dodano i ustalono dodatki funkcyjne dla dyrektora szkoły
muzycznej, MOKF i zastępcy kierownika warsztatu. Ponieważ szkołą muzyczna
jest szkołą, która jest w tej chwili prowadzona przez miasto Gdańsk należało
dokonać tej zmiany.
W § 9 od punktu 21 dodatki kwotowe dotychczas były ustalane procentowo i w
tej chwili wprowadzono ustalenia kwotowe. Wszystkie dodatki funkcyjne
zostały zmienione z procentowych na kwotowe. Teraz ujednolicono także
dodatek za wychowawstwo i dodatek płacony opiekunowi stażu. Ponieważ
dodatki były zróżnicowane, nauczyciel dyplomowany dostawał najwyższy
dodatek a nauczyciel kontraktowy i stażysta najniższy mimo, że pracę, którą
wykonywał wychowawca, stażysta była taka sama. Zrównano zatem te dodatki.
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Wychowawcy klas bez różnicy jaki mają stopień awansu zawodowego mają
wypłacany taki sam dodatek. Taka sama sytuacja dotyczy opiekunów stażu.
Opiekunem stażu może być tylko nauczyciel mianowany bądź dyplomowany.
Na wniosek związków zawodowych wprowadzono tu jeszcze jeden dodatkowy
zapis, że nauczyciel w zespole integracyjnym, nauczyciel wspomagający
również dostaje dodatek za wychowawstwo. Takich nauczycieli w Gdańsku jest
186. Ta zmiana w tej chwili nie powoduje ani zwiększenia ani zmniejszenia
dodatków budżetowych.
Nie ukrywamy, że gdyby w przyszłości następowały podwyżki pensji
zasadniczej to dodatki zostają stale i w tym momencie byłyby to oszczędności.
Zmieniono również w § 14 w tabeli 4 dodatek kwotowy dla nauczycieli w
poradniach. W tej chwili jest tam kwota 120 zł.
W tabelach znalazły się również dodatki wypłacane procentowo. To są dodatki
dla pracowników pomocy społecznej. W edukacji wszystkie dodatki wypacane
są kwotowo.
W wykazie szkół wykreślono zlikwidowane placówki i wpisano szkołę
muzyczną na którą dotychczas płaciło ministerstwo kultury.
W pozycji 44 w załączniku 2 placówka pojawiła się placówka, która powinna
być wykreślona dlatego w autopoprawce proponujemy jej wykreślenie. Również
w autopoprawce prosimy o wykreślenie słów w załączniku nr 1 § 9 ustęp 1 a, w
tabeli w pozycji 21 gdzie znajduje się kierownik warsztatu znalazł się zapis
„Centrum Kształcenia Praktycznego”. Nie tylko w tym centrum znajdują się
warsztaty stąd wykreślenie tego spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z
kierownikami wszystkich warsztatów.
Również wykreślenie w załączniku 1 § 9 ustęp a w tabeli w pozycji 5 słowa „do
31 sierpnia 2004 i od 1 września 2004 umowa o pracę z wynagrodzeniem
proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy’ dlatego, ze ten zapis, wskazuje na
sposób zatrudnienia doradcy a nie na jego wysokość dodatku. Dlatego zostało to
usunięte.
W załączniku 1 § 10 ustęp 4 pojawiły się słowa „uzgodnionego ze związkami
zawodowymi”. To jest lapsus komputera ponieważ dokładnie taki zapis
powinien znaleźć się w § 12 ustęp 6 gdzie mowa jest o ustalaniu regulaminu.
Z regulaminu wynagradzania również usuwa się w § 14 ustęp 1 punkt 1, 2 i 3
mówiące o szkodliwości. Przepisy szczegółowe regulują ten zakres. Regulamin
wynagradzania nie musi go uwzględniać.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE opinia pozytywna. KB odstąpiła od opiniowania ponieważ nie było
wnioskodawcy.

radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
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Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado.
Pani dyrektor bardzo interesująco referowała tym niemniej mam kilka pytań aby
uświadomić państwu w jakim kierunku zmierzamy.
Naturalnie jest to kolejna delegacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu
aby scedować na gminie obciążenia finansowe pt. płace dla nauczycieli.
Jaki uzysk finansowy oszczędzania na nauczycielach? Jaka jest filozofia czyli
model płacowy, który będzie pewnym drogowskazem na przyszłość? W jakim
kierunku mają podążać nauczyciele aby byli zmotywowani do wyższych płac,
czyli do regulaminu który będzie te kwestie regulował?
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Proszę Państwa.
Regulamin wynagradzania nie wprowadza żadnych oszczędności. Oszczędności
wynikające z zamiany procentowej na kwotową powoduje na dzień dzisiejszy
oszczędność miesięczną w kwocie 1 tysiąca złotych. My nie robiliśmy tego w
ramach oszczędności tylko w ramach regulowania. Jeśli wszystkie dodatki są
regulowane kwotowo to również te dodatki powinny być ustalone kwotowo. Cel
był jeszcze inny.
Chodziło o ustalenie, że w pracy którą wykonuje nauczyciel stażysta będący
wychowawcą klasy i praca którą wykonuje nauczyciel dyplomowany będący
wychowawcą klasy jest taka sama. W związku z tym ża to dodatek powinien
być taki sam. Taka sama sytuacja jest jeżeli chodzi o opiekuna stażu. Nie było to
robione w ramach oszczędności a w ramach regulacji i większej sprawiedliwości
społecznej.
WALDEMAR NOCNY – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Pani radna pytała o filozofię pewnego działania miasta. Otóż ta filozofia jest
czytelna i jasna. Ona rozpoczęta została w ubiegłym roku kiedy
zlikwidowaliśmy dodatki motywacyjne dla dyrektorów liczone procentowo.
Procentowo to znaczy w zależności od zasadniczego wynagrodzenia. Jeśli
zasadnicze wynagrodzenie rośnie a procent jest ustalony na 10% to miasto musi
systematycznie dokładać środki do wynagrodzenia. Dodatki to nie są pieniądze
rządowe tylko miejskie. Jeśli dyrektor z mianowanego awansował na
dyplomowanego i dostaje 1300 zł więcej do zasadniczej pensji to wówczas jego
dodatek motywacyjny był bez dodatkowej pracy narastający. Działo się tak
nawet wtedy gdy nie wykazał się niczym szczególnym. Dostawał pieniądze
tylko z tego tytułu, że awansował w statusie nauczyciela. On już uzyskał przez
to, ze został nauczycielem dyplomowanym.
W ubiegłym roku wprowadziliśmy zasadę, ze dodatek funkcyjny powinien
zależeć od ilości klas, które posiada dyrektor, a dodatek motywacyjny od oceny
jaką przyjmujemy a nie od tego jaki on ma status. To dla jego pracy jako
dyrektora nie ma znaczenia, a jednak w tamtej formule było przez nas opłacane.
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To samo odnosi się i chcemy to realizować do nauczycieli. Nauczyciel przez to,
że robi awans uzyskuje środki finansowe w postaci wyższego wynagrodzenia
zasadniczego ze skutkami na wysługę lat. Wątpię czy to ma wpływ na to, że
będzie on lepszym wychowawcą nawet od młodego stażysty. Nikt mi nie
udowodni, ze dyplomowany nauczyciel na końcu swojej kariery jest lepszym
wychowawcą od każdego młodego nauczyciela, który angażuje się w życie i
problemy swoich podopieczny.
Podobna sytuacja jest co do innych prowadzonych zmian. Chcieliśmy ustalić, że
tam gdzie można przyjąć generalne zasady ustalamy kwotę bazową za
czynności. Natomiast za awans czyli za pracę dydaktyczną jest dodatkowa
kwota wynikająca z owego awansu. Tą filozofię chcemy wprowadzać w życie.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Nie podzielam pana poglądu i żałuję bardzo, że środowisko tego nie słyszy bo
pan kładzie całą filozofię 15 lat. Tak właśnie było w PRL – u. Obojętnie jaki
poziom kwalifikacji maił nauczyciel, płaciło się równo.
Pan w swoim wystąpieniu sygnalizuje i wraca do tego. Bez różnicy jak
podnoszą kwalifikacje to za poszczególne zadania płacę tyle samo. To jest zła
filozofia. Mówiono nauczycielom, że mają się doskonalić bo będzie to
gratyfikowane finansowo.
Zadałam to pytanie na komisji i uzyskałam odpowiedź, że 8 tysięcy w ramach
tej operacji zaoszczędzono. Teraz pani mówi inne kwoty.
Proszę Państwa.
Ja rozumiem, że musimy oszczędzać. Dzisiaj pan prezydent niechcący, wyrwało
mu się dyplomatycznie, mówiąc o pewnej wizji strategii rozwoju, powiedział,
że nauczyciele drogo kosztują. Mamy przykład, że w Gdańsku nauczyciele nie
muszą podnosić kwalifikacji bo my nie chcemy tego zauważać. Ta uchwała jest
takim przykładem.
W zeszłym roku zrobiliśmy ruch na dyrektorach. Tylko część dyrektorów
awansował na nauczyciela dyplomowanego i ukaraliśmy ich tą uchwałą. W tym
roku, to są groszowe kwestie ale wykonujemy ten sam ruch. Wprowadzamy
regulację, która jak bazową przyjmuje nauczyciela mianowanego. Czy stażysta,
czy dyplomowany będzie otrzymywał tą samą kwotę. Nie podzielam tego
poglądu. Rada w swojej mądrości podejmie decyzję. Ja sygnalizuję ten problem.
To jest po prostu nieuczciwe i nie takie deklaracje padały w MENiS.
Wypowiedz prezydenta, że stażysta jest równy nauczycielowi dyplomowanemu
uważam za niedyplomatyczną. Nauczyciele kształcą się często za własne
pieniądze. Takie słowa nie powinny paść. Nie mnie oceniać czy komisje
egzaminacyjne w kuratorium funkcjonują prawidłowo, czy nie.
Mamy pokazywać 7 tysięcznej armii ludzi, że mają się rozwijać, że to jest
właściwy kierunek bo powierzy im 80 tysięcy młodzieży. Od tego jaka będzie
młodzież zależy jaką będziemy mieli patologię.
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REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Proszę Państwa.
Niestety nie jest tak jak mówi pani radna Grabarek.
Proszę Państwa.
Nauczyciel dostaje za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą pensję i im jest
lepszej klasy nauczycielem tym ma wyższy stopień awansu i wyższą
gratyfikację za swoją pracę. My mówimy tutaj o dodatkach za wychowawstwa i
za opiekę nad stażystami oraz o dodatkach dla nauczyciela wspomagającego.
To jest praca, która jest dokładnie określona w regulaminach szkolnych. Każdy
nauczyciel musi tą pracę wykonać. Jeśli wykonuję ta pracę wybitnie to dostaje
za to zwiększony dodatek motywacyjny. To jest forma gratyfikacji.
Możemy ubolewać nad faktem, że zwiększony dodatek motywacyjny to pula
tylko 5% wszystkich pieniędzy.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Znowu rozmawiamy o filozofii w miejscu gdzie nie czas i miejsce na to. Może
rzeczywiście należałoby zastanowić się nad przygotowaniem takiej debaty. To
nie koniecznie musi być na sesji rady. To może zrobić komisja.
Przyznam szczerze, że zawsze walczyłem z absurdalnymi tabelami płacowymi,
chorymi od lat 50 – tych. One były zmieniane jakimiś dziwnymi incydentalnymi
pomysłami. Prawda była taka, że jak złotówka poszła to już złotówki nie
wypuścimy.
Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, że jedynym aspektem patrzenia na
podnoszenie kwalifikacji zawodowej to jest liczenie złotówek. Pomijam tak
enigmatyczne kwestie jak:
- własna satysfakcja,
- umiejętność,
- wartość,
- wyższy stopień.
Ustawa wymienia 15 aspektów, dobrodziejstw związanych z podnoszeniem
kwalifikacji. To jest kwestia pewności pracy, zatrudnienia, wyższej pensji. Nie
może być tak, że jedna rzecz skutkuje w 17 różnych kwestiach. To jest po prostu
absurd. Jeżeli ktoś podniósł kwalifikacje to wiążą się z tym przewidziane
preferencje, które on zyskuje. W kwestii finansowej dopóki jest taka nędza jaka
jest w Polsce to nie są one szczególnie widoczne. Jest jednak wyraźna różnica
pomiędzy nauczycielem stażystą a dyplomowanym. To trzeba wziąć pod uwagę.
Nie widzę powodu, chociaż to się mnoży chociażby przez staż pracy, dlaczego
ma to się mnożyć ze względu na to. To jest kolejny punkt, kiedy taki nauczyciel
ma wyższe uposażenie. Jeszcze do tego każda rzecz do której dotknie się
nauczyciel musi być wyżej płacona bo on ma taki a nie inny stopień.
To w jaki sposób ktoś wypełnia swoją funkcję wychowawcy, opiekuna kół,
dyrektora nie zależy od tego jaki on ma stopień przygotowania zawodowego.
Możemy się domyślać, że im ma wyższy tym lepiej ale on już za to pieniądze
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dostał. Taki sam nakład pracy albo nawet większy musi włożyć mniej
doświadczony nauczyciel, o niższym stopniu w pełnienie funkcji niż nauczyciel
o wyższym stopniu, który jest już bardzo doświadczony. Można powiedzieć, że
wręcz przeciwnie.
Drugie pytanie, bądź wątpliwość. Kogo dyrektor wyznaczy na wychowawcę,
nauczyciela stażystę czy dyplomowanego? No raczej tego drugiego i z góry ten
dodatek dostanie nauczyciel o wyższym stopniu przygotowania zawodowego bo
w pierwszej kolejności będzie do takiego wychowawstwa przeznaczony. Tutaj
naprawdę należy skończyć z takim socjalistycznym myśleniem.
Dziwi mnie to, że w jednych rzeczach jest to zwalczane. Mówi się o
prywatyzacji, usamodzielnianiu, a z drugiej strony patrzy się na kwestie dość
drobnych złotówek. Należy wziąć pod uwagę, że trzeba zachować jakąś
konsekwencję.
Akurat w przypadku tego typu zmiany i w tych okolicznościach nie jest to
najlepszy moment i najlepsza forma dyskusji. Faktem jest, że nie zgadzam się z
tym twierdzeniem, że jedne kwalifikacje muszą powodować, że z tytułu
dziesiątek różnych czynności, które wykonuje będę miał korzyści finansowe. To
jest pewnego rodzaju absurd. Ja mama jedynie szansę wypełniać dodatkowe
funkcje bo mam dodatkowe kwalifikacje. To trzeba jasno podkreślić.
Nie jest to kwestia na filozoficzne dysputy. Obawiam się, że tu nie ma żadnej
filozofii. Jest tylko chęć zachowania kilku groszy i niechęć zwrócenia uwagi, że
nowe rozwiązanie jest po prostu bardziej rozsądne, logiczne i uczciwsze.
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Proszę Państwa.
Chciałam dodać, że na komisji mówiono o większej oszczędności i słusznie. Ja
podaję jedynie końcową oszczędność wynikającą z tego, że na nauczycieli
wspomagających
przeznaczyliśmy
na
wychowawstwo.
Nauczyciel
wspomagający, w klasie integracyjnej również powinien mieć płacowy dodatek.
Stad końcowe 1000 złotych.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pani Radna.
Proszę bardzo krótko ponieważ już wiele razy zabierała pani głos a temat jest
znany.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Obawiam się, że temat nie jest znany radzie. Chcę tylko zasygnalizować
państwu jedną rzecz. Moja koleżanka z klubu zajmuje się patologiami. Jeżeli nie
uporządkujemy pewnego kierunku, a od 1 stycznia 2005 Karta Nauczyciela
mówi że będziemy co roku taką uchwałę podejmować to ja proponuję, żeby
wypracować właściwy model. Chciałabym jakby globalnie powiedzieć jedno, że
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radni Gdańska preferują dobrych nauczycieli. W tym chyba wszyscy się ze mną
zgodzą. W związku z tym chciałabym taki sygnał przekazać i zrobić właściwą
symulację. Preferujemy dobrych i gratyfikujemy prawidłowo, czyli musi być
prawidłowy kierunek. To dotyczy też dyrektorów i nie chciałabym aby inne
działania były podejmowane i do tego można zrobić symulację.
Taki był sygnał, oni podnoszą kwalifikację i nie można się upierać, ze stażysta
który zaczyna ma otrzymywać tyle samo co ten nauczyciel na końcu. Tak jest i
to jest różnica 200 zł. O to chodzi.
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Proszę Państwa.
Chciałabym dodać, że ten regulamin będzie aktualny tylko do 1 stycznia. W
związku ze zmianą Karty Nauczyciela musimy przygotować nowy regulamin
wynagradzania i wtedy uwzględnimy również uwagi pani radnej.
Chciałam tylko dodać, że stażysta zarabia ok. 1 100 złotych, a nauczyciel
dyplomowany 1 999 złotych.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 946
autopoprawką?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–0
–3

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/894/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/401/2003 Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wynagradzania
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Gdańsk.
Uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
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54. W SPRAWIE PRZYZNANIA SAMODZIELNOŚCI
ADMINISTRACYJNO – FINANSOWEJ JEDNOSTCE
BUDŻETOWEJ – SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 89 W
GDAŃSKU UL. SZYPRÓW 3.
(DRUK 947)
WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Druk mówi o propozycji usamodzielnienia dotychczas niesamodzielnej
administracyjno – finansowo szkole Nr 89. W związku z tym, że dyrektor
zdecydował się powziąć tę odpowiedzialność proponujemy ją usamodzielnić.
Dyrektor będzie miał u siebie księgowość i będzie ją prowadził samodzielnie.
Po rozmowach na KE będziemy proponowali usamodzielnienie wszystkich
placówek oświatowych.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE i KB jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 947?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 15
–0
–2

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/895/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie przyznania samodzielności administracyjno –
finansowej jednostce budżetowej – Szkole Podstawowej Nr 89 w
Gdańsku ul. Szyporów 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
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55. O ZAMIARZE ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
SPECJALNYCH NR 1 W GDAŃSKU, UL. BATOREGO
26
ORAZ
ZAMIARZE
LIKWIDACJI
SZKÓŁ
WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD.
(DRUK 948)
WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Propozycja zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku,
ul. Batorego 26 oraz zamiarze likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
Proponujemy, żeby z dniem 31 sierpnia 2006 roku został rozwiązany ten zespół
i zlikwidowana SP Nr 63, gimnazjum i ZSZ, które wchodzą w jego skład. Po
analizach uważamy, że istnienie tej szkoły w 2006 roku będzie bezcelowe. W
2004 roku szkołę ukończyło 20 uczniów, w 2005 ukończy 47 a w 2006 37.
Osobom, które pozostaną proponujemy przeniesienie do odpowiednich szkół.
Do przeniesienia pozostanie 37 uczniów SP oraz 35 gimnazjów. Ci uczniowie
znajdą swoje miejsca w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
Specjalnego na ul. Karpiej. Jeżeli chodzi o młodzież z ZSZ to proponujemy im
przejście na ul. Wita Stwosza.
Po połączeniu szkół zmianowość nie przekroczy 1. Będzie absolutne optimum.
Budynek, który zajmuje szkoła nadaje się do remontu. Po przeniesieniu będzie
on uwolniony. Dzieci na tym nie stracą my natomiast pozyskane z tego tytułu
środki możemy przeznaczyć na realizację zapisów z Gdańszczanina 2020.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
uważam, że ta uchwała została nam przedstawiona zbyt pochopnie. W
ustaleniach, które się toczyły mówiono, że będziemy racjonalizować sieć szkół
specjalnych.
Przyjęliśmy Gdańszczanina 2020 dla dzieci sprawnych i brakuje podobnego
dokumentu dla dzieci niepełnosprawnych. W Gdańsku jest taka sytuacja, że
bardzo dużo dzieci na poziomie szkoły podstawowej jest w klasach
integracyjnych. 1 189 jest niepełnosprawnych, z tego 500 jest w klasach
integracyjnych, 219 w szkołach specjalnych, a 470 w klasach ogólnodostępnych.
W czym jest problem? Problem jest w tym, że w naszym systemie decyduje
rodzic. Rodzic wybiera czy klasa integracyjna, czy szkoła specjalna. Można
powiedzieć, że skoro rodzice nie chcą to w czym problem? Jaka jest skuteczność
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terapii i nauczania w klasach integracyjnych? Wiadomo, że w wielu
przypadkach są to wyrzucone pieniądze, efekty są żadne. Najlepszym dowodem
jest to, że z tych 500 dzieci tylko 90 kontynuuje naukę w klasach
integracyjnych. Można powiedzieć, ze w przypadku 80% dzieci kończy to się
niepowodzeniem. Te dzieci nie są w stanie kontynuować nauki.
Problem polega na tym, że po dokładnym zdiagnozowaniu efektywności tej
terapii połączonej z nauczaniem można byłoby zastanowić się, czy oferty na
poziomie szkół podstawowych nie zrobić bardziej atrakcyjnej. Takiej aby
rodzice ją akceptowali. To, nie musi być tak, że szkoła na Batorego nie ma
chętnych. Trzeba uatrakcyjnić ofertę, dajmy nowoczesne metody. Wtedy
rodzice, przy pewnej akcji promocyjnej oddadzą tam dzieci.
Czy my musimy zachowywać się biernie i traktować to zjawisko na zasadzie
klęski żywiołowej. Pada, bo pada, czy jednak miasto nie powinno zająć bardziej
aktywnej postawy. Chciałbym powiedzieć, że dyskusji na ten temat nie było i
nie przyjęto docelowej strategii i planu jak mamy postępować z dziećmi.
Możemy ten plan akceptować po najniższej linii oporu i zlikwidować. Uważam,
że bez pełnej dyskusji i przyjęcia programu nie można podjąć decyzji. Na dzisiaj
uważam, że dyskusja jest pochopna.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Mówi się, że stosunek do niepełnosprawnych jest miarą kultury i poziomu
społeczeństwa. Dlatego z najwyższą troską musimy podejść do tej decyzji. Ja
znam te 3 szkoły.
W tym przypadku sprawa kosztów, a z drugiej strony sprawa tej
niepełnosprawnej młodzieży jest ryzykownym zestawieniem. Oszczędności na
tych dzieciach powinny być jak najmniejsze.
Jak wypada porównanie tych 3 szkół? Która szkoła ma najlepsze możliwości
wychowania i kształcenia? Według mojego oglądu jest to szkoła na Batorego. Ja
mówię też o zapleczu, o terenach zielonych. Chodzi mi o ocenę prezydenta.
REGINA BIAŁOUSÓW – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu
Proszę Państwa.
Szkoła na Batorego rzeczywiście posiada najpiękniejszy teren ale jest szkołą, w
której będzie trzeba włożyć najwięcej pieniędzy na remont zabytkowego
budynku. W tej chwili została wyłączona sala gimnastyczna ponieważ nie ma
dachu, pomimo, że zrobiono podłogi.
W szkole na Batorego ponad 30% dzieci jest na nauczaniu indywidualnym.
Dane, które tu są podane nie są do końca faktyczne. One były zbierane z
ubiegłego roku szkolnego. W tym roku szkolnym szkoła na Batorego przyjęła
troje dzieci do I klasy. Tam dzieci uczą się w oddziale łączonym I – III. Zresztą
podobnie jest w pozostałych szkołach specjalnych.
Zgadzam się z panem Nikielem, że ubolewać należy nad faktem, że wszystkie
dzieci dajemy do szkół masowych, do klas integracyjnych. Z doświadczenia
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wiem, że jest to z krzywdą dla dzieci. Nie wszystkie dzieci nadają się do
kształcenia integracyjnego. Polskie prawo daje prawo wyboru tylko rodzicowi.
Propozycja dodatkowej oferty, która przyciągnęłaby rodziców może by coś
zmieniła. Oferta szkół specjalnych to oferta logopedów, psychologów,
rehabilitantów i wszelkiego rodzaju specjalistów. Na dzień dzisiejszy chętnych
do szkoły podstawowej i gimnazjum nie ma. Oni wracają dopiero do szkół
zawodowych. Wtedy trzeba nałożyć nacisk aby mogli wykonywać zawody
odpowiednie do swojej niepełnosprawności. W tym kierunku należy to rozwijać.
Jedna szkoła, którą proponujemy jest w centrum Gdańska, a druga na
Piastowskiej, kolejna na Wita Stwosza. Myślę, że takie ustalenie szkół daje
możliwość dojazdu.
30% dzieci w szkołach to dzieci z terenu a nie z miasta Gdańska. Zasadnym jest
aby przy tej sytuacji jedna szkołą przestała istnieć. Budynek tej szkoły jest w
najgorszym stanie technicznym.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado,
Panie Prezydencie.
Mam pytanie do pana prezydenta. gdyby opracować porządny projekt
skierowany do funduszy UE to jakie byłyby szanse na otrzymanie pieniędzy? Z
tego co ja wiem to szanse byłyby bardzo, bardzo duże.
WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Oczywiście zmierzamy w tym kierunku. Taka dyspozycja jest dla wszystkich
dyrektorów szkół. Dzisiaj mieliśmy spotkanie dyrektorów szkół i kładliśmy na
to duży nacisk. Żeby był jakiś projekt to musimy mieć 20% własnego wkładu.
Staramy się umożliwić dyrektorom zdobycie tych pieniędzy. Od tego się nie
uchylamy.
Bierzemy jednak pod uwagę rzeczywistość taką jaka jest. Podobnie jak w
szkolnictwie niespecjalnym okazuje się, że w połowie roku brakuje nam dzieci.
W mniejszym wymiarze, ale też taka sytuacja jest w szkolnictwie specjalnym.
To rodzic decyduje i nie możemy go zmusić do tego aby posłał dziecko do
szkoły na Batorego. To on podejmuje suwerenną decyzję a my mamy się do
tego dostosować. Nie uciekamy od rozwiązań instytucjonalnych.
W tym roku tworzymy klasę dla osób niesłyszących na ul. Karpiej. Te dzieci w
klasach integracyjnych sobie nie radzą albo muszą jechać do Wejherowa. Ta
klasa będzie nieco droższa od innych ponieważ są tam specjaliści. Będzie to
łatwo dostępne miejsce. Nie uchylamy się od takich rozwiązań jak pan rady
sugerował.

140

Tak naprawdę rodzic wskazuje gdzie to dziecko ma iść. To, że potem ono wraca
do szkolnictwa zawodowego to jest oczywiste. Tylko w tym szkolnictwie są
ściśle określone profile. Tylko po takiej szkole ma on niezbędne umiejętności.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Wyjątkowo przychylam się do decyzji pana prezydenta. Proponuję aby radni
spojrzeli na projekt uchwały. Mówimy o likwidacji w 2006. To jest zasadne.
byłam w komisji, widziałam obiekt i ile jest tam dzieci. To są pewne realia.
Rozumiem kolegę, który mówił o pewnych życzeniach. Natomiast fakty mówią,
że proponujemy inną ofertę. Wszystkie dzieci, które mają orzeczenia trafią do
placówek i będą miały miejsca.
Stan techniczny budynku jest zły, wymaga remontu. Dwa lata jeszcze ta szkołą
będzie funkcjonowała w tym kształcie. Przed nami są jeszcze dwa lata. To są
fakty przed którymi nie uciekniemy. Demografia jest brutalna. Jeżeli
korygujemy sieć szkół publicznych to musimy skorygować też sieć szkół
specjalnych.
Radny – RYSZARD NIKIEL – Wiceprzewodniczący RMG
Pani Radna Grabarek.
Dobrze pani wie, że ilość orzeczeń nie maleje. Nie jest tak, że maleje ilość
dzieci i orzeczeń też. Taki jest rozwój cywilizacyjny. Możemy się zastanawiać
ale nie będzie dyskusji.
Co to jest za różnica, że zlikwidujemy za rok lub dwa? Powtarzam, to powinno
wynikać z przyjętej strategii i planu a nie takiej szybkiej analizy. Ja nie neguję
tego. Ta podstawówka i gimnazjum są puste. Postawiłem tylko pytanie czy tego
stanu nie można zmienić?
Proszę zrozumieć cenę. Błędna decyzja skierowania dzieci do klasy
integracyjnej to strata 6 lat i temu dziecku nie można potem już tak pomóc.
Według mnie nie jest to właściwa postawa.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 948?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 16
–8
–5

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

141

UCHWAŁĘ NR XXVII/896/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1
w Gdańsku, ul. Batorego 26 oraz zamiarze likwidacji szkół
wchodzących w jego skład.
Uchwała stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.

56.
WŁĄCZENIA
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
ZAWODOWEJ SPECJALNEJ Z ZESPOŁU SZKÓŁ
BUDOWLANO
–
ARCHITEKTONICZNYCH
W
GDAŃSKU, UL. POWSTAŃSCÓW WARSZAWSKICH
25 ORAZ O ZAMIARZE JEJ LIKWIDACJI.
(DRUK 954)
WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Również uchwała dotycząca szkolnictwa specjalnego. Tym razem chodzi o
wyłączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zespołu Szkół
Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich
25 oraz o zamiarze jej likwidacji w dniu 31 sierpnia 2007 roku.
Pewne czynności chcielibyśmy podjąć już teraz. Niektórzy twierdza, że
jesteśmy z tą decyzją już spóźnieni. Musimy uporządkować tą sprawę. W
zespole przed laty znalazło się szkolnictwo specjalne. Szczerze mówiąc z
różnych przyczyn nie powinno się tam znaleźć. Być może zdecydowało o tym
istnienie internatu.
Na dzień dzisiejszy mieszanie tych kilku szkół wydaje się bezcelowe. Dlatego
też proponujemy wygaszanie czy też likwidację szkoły. Klasy, które pozostaną
przeniesiemy do innych obiektów. Teraz są tam tylko dwie klasy.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE pozytywna.
radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Proszę Państwa.
W tym wypadku także akceptuję tę decyzję. Jest spóźniona. Pan prezydent
uderzył się we własną pierś. Mówiłam o tym 2 lata temu kiedy powoływaliśmy
tam XXII LO. Tam w jednym budynku jest 11 szkół.
Ja mówiłam o tym państwu wtedy. Uważam, że ruch jest prawidłowy.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały druk nr 954?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 18
–2
–5

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/897/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z
Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku, ul.
Powstańców Warszawskich 25 oraz o zamiarze jej likwidacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.

57.
UTWORZENIA
GIMNAZJUM
PRZYSPOSABIAJACEGO DO PRACY W ZESPOLE
KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO
I
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GIMNAZJALNEGO NR 33 W GDAŃSKU PRZY
UL. KOŁOBRZESKIEJ 75.
(DRUK 955)
WALDEMAR NOCNY - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado.
Ostatnia
uchwała
oświatowa
dotycząca
utworzenia
Gimnazjum
Przysposabiającego do Pracy w Zespole Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego Nr 33 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 75.
Tam znajduje się już szkołą podstawowa dla dorosłych i gimnazjum. Chcemy
dać tej młodzieży szansę.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Opinia KE jest pozytywna. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem
uchwały druk nr 955?
Za
Przeciw
Wstrzymało się

– 26
–1
–1

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

UCHWAŁĘ NR XXVII/898/04
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2004 roku.
W sprawie utworzenia Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w
Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w
Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 75.
Uchwała stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Szanowna Rado.
5 września organizujemy mistrzostwa Polski w motokrosie na Rotmance o
godzinie 13.00. Zapraszam, emocji będzie na pewno sporo. Wstęp jest wolny.
radny – MACIEJ LISICKI
Proszę Państwa.
Chciałbym podziękować tym wszystkim radnym i urzędnikom, którzy dołożyli
się do pomocy dla naszego Westerplatczyka. Łącznie zebraliśmy o 1 100 zł.
radny – TOMASZ SOWIŃSKI
Mam prośbę organizacyjną do pana przewodniczącego. Nie mamy formuły
zgłaszania wniosku formalnego. Jeżeli zgłaszamy się do głosu to jesteśmy
jednym z kolejnych głosów. W układzie formalnym należałoby mieć inną
szansę. Należałoby znaleźć rozwiązanie.
Apel do radnych.
Kochane koleżanki i koledzy, którzy na nasze i swoje nieszczęście palicie. To
jest miejsce publiczne i tu palić nie wolno. Jeżeli jest już wyznaczone miejsce to
chociaż się go trzymajcie. Uszanujcie to, że inni nie palą i to im szkodzi.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Też tak uważam. Jeżeli jest miejsce to tam należy palić.
radna – ZOFIA GOSZ
Jeżeli kolega Sowiński był uprzejmy i poruszył te sprawę to chcę powiedzieć, że
miejsce jest. Uzgadniałam to miejsce z panią Sekretarza. Palarnia jest w
piwnicy. Tam był napis. Radni faktycznie palą gdzie chcą.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Następnym razem otworzymy drzwi na taras i tam będzie palarnia.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Ja to mówię poważnie. Łamiąc prawo nie wzbudzamy zaufania u mieszkańców.
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PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam obrady XXVI sesji RMG.
W imieniu prezydium, tak jak pan Łęczkowski, życzę radnym, prezydentom i
pracownikom udanego urlopu, dobrej pogody i udanego wypoczynku.
Obrady zakończono o godzinie 15.30.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła na podstawie zapisu
taśmy magnetofonowej
podinspektor BRMG
Agnieszka Staniszewska
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