PROTOKÓŁ NR LV/06
z LV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 28 września 2006 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 9.00.
Na stan 33 radnych w sesji udział wzięło 32 radnych.
Nieobecni:


radny Jarosław Gorecki

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa witamy wszystkich Państwa na LV sesji, przedostatniej
sesji już w tej kadencji RMG. Przewidywana przerwa między 13,00
14,00. przechodzimy do uchwalenia porządku.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
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edukacyjnych w ramach projektu „Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku w roku akademickim 2006/2007” to jest druk
nr 2028.
Wpłynął wniosek prezydenta miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XLVIII/1640/06
Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Gdańska to jest druk nr 2031.
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Nr
XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie
utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci
dzielnic/osiedli to jest druk nr 2030.
Wpłynęły wnioski komisji do WPI, do projektu uchwały druk 2020 to jest
ppkt. 2 w pkt 4. – wpłynęły wnioski KSSiOZ, KPGiM, KRP, K ds. WPI.
Wpłynęła również poprawka radnej Grabarek do projektu uchwały druk
2002 ppkt 3 w pkt 4.
Wpłynęły autopoprawki prezydenta miasta Gdańska do:
 druku nr 2019 ppkt 1 w pkt 4,
 druku nr 2021 ppkt 10 w pkt 4,
 druku nr 2011 ppkt 24 w pkt 4.
Proszę Państwa zanim przejdziemy do głosowania w sprawie porządku
obrad, pan przewodniczący KPGiM, pan Koralewski.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Zwróciłem uwagę, że wpłynął projekt uchwały dotyczący zmiany
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zanim
głosowalibyśmy wejście tego dokumentu do porządku, chciałbym żeby
była opinia pana mecenasa Bodakowskiego. Czy to jest właściwa
procedura, czy Prezydent może być wnioskodawcą zmiany takiej
uchwały? Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Zaraz przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę pan radny
Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, ja w sprawie tego samego druku. Rozumiem, że
procedura prawna zostanie wyjaśniona. Natomiast ja w kwestii meritum
chciałem. Ten druk w zasadzie do naszych skrzynek trafił chyba
przedwczoraj czy 2 dni temu. Z tego co wiem nie był opiniowany na
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komisji, on był istotnym przedmiotem dyskusji czy nie powiem sporu z
przedstawicielami pewnej grupy mieszkańców Gdańska, mam na myśli
spółdzielnie mieszkaniowe, ale po prostu nie tylko, również
deweloperów. Taki sposób wprowadzania tego druku w dniu dzisiejszym
na sesję, bez merytorycznej dyskusji jest nieuzasadniony. Ja chciałem
pana Przewodniczącego poinformować, że przed chwilą dzwoniłem z
komórki do przewodniczącego tego zespołu spółdzielni mieszkaniowych.
On powiedział, że on jeszcze do spółdzielni swojej nie dojechał, żeby z
tym drukiem się zapoznać, bo chciałem na szybko mieć jakąś wstępną
po prostu opinię. W związku z tym ja wnioskuję panie Przewodniczący
aby dzisiaj żeśmy tego druku nie procedowali. Nic nie stanie na
przeszkodzie, w moim odczuciu, jeżeli po dyskusji w komisjach i po
poznaniu stanowisk i uzasadnienia byłby on przedmiotem obrad na
następnej sesji. Tym bardziej, że jego sposób wprowadzenia budzi
szereg wątpliwości, nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim
uważam merytorycznej. No tą sprawę trzeba przegadać, nie można.
Żeśmy się na coś zgodzili, Wysoka Rada przegłosowała, a teraz trzeba
powiedzieć tylnymi niejako, bez dyskusji merytorycznej to jest
wprowadzane. Gdyby jeszcze było po dyskusji, normalnej procedurze
uchwały RMG byłoby to wg minie uzasadnione bo strony się
wypowiedziały, były stanowiska komisji, i żeśmy przegłosowali w jedną
lub drugą stronę. Ale w tej sytuacji wnioskuję o zdjęcie w dniu
dzisiejszym druku z obrad sesji i po normalnej procedurze wnioskowanie
na następnej sesji. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Ja potwierdzam tylko, że rzeczywiście regulamin wody był
przedyskutowany w gronie przedstawicieli spółdzielni, zawsze były
wypracowywane wspólne wnioski i zawsze był to dokument razem
wypracowany. Potwierdza. Bardzo proszę pani Sekretarz Miasta. Jeżeli
nastąpiło inaczej to jest to faktycznie naruszenie.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Rzeczywiście proponujemy nie wprowadzać tego projektu pod uchwały
Rady dzisiaj. Wnioskować będziemy w przyszłym miesiącu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ten druk został zdjęty przez wnioskodawcę, także nie
będziemy go wprowadzać pod dzisiejsze obrady. Przypomnę tylko, że
będziemy wprowadzać druk 2028 to jest wyrównywanie szans
edukacyjnych w ramach projektu „Stypendia dla studentów
zameldowanych w Gdańsku w roku akademickim 2006/2007”. Kto z Pań
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i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego druku pod dzisiejsze
obrady?
za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a

Ten druk będzie miał numer 22A.
Czy pan radny Kasprowicz chce zabrać głos? Nie. Dziękuję.
Proszę Państwa jak wcześniej ustaliliśmy druk 2031 został zdjęty. Druk
KSiŁP dotyczący utworzenia jednostek. Czy przewodniczący coś chce
powiedzieć, zanim będziemy głosować. Bardzo proszę.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Wysoka Rado bardzo proszę o uchwalenie tego druku. To stwarza
możliwości utworzenia jednostek pomocniczych zaraz po wyborze nowej
Rady dla Wrzeszcza Dolnego, Górnego i dla 5 jednostek Gdańska
Południe także dzielnicy Chełm. Trwało to trochę dlatego, że do końca,
szczególnie pan radny Sowiński, uzgadnialiśmy zakres terenowy
poszczególnych jednostek. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Krótko mówiąc te jednostki nowe, a zwłaszcza dzielnicy
Chełm, wielkiego obszaru jeśli chodzi o okręg wyborczy, zostały
podzielone na kilka jednostek. Powiem tylko, że nie będzie to jedna
jednostka wielka Chełm, gdzie wielokrotnie niestety nie mogliśmy tego
doprowadzić do utworzenia, będzie teraz kilka jednostek. Bardzo proszę.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Znaczy ja mam tylko takie pytanie. Ja też ten druk dostałem wczoraj, ja
nie kwestionuję, żeby po prostu zdjąć, tylko się zastanawiam czy bez
takiej szerszej możliwości dyskusji, znaczy jakie jest uzasadnienie, że
musimy go w dniu dzisiejszym, na tej sesji przed wyborami, bo do końca
nie znam tego uzasadnienia. A kwestia ustroju miasta, podziału
jednostek no w moim odczuciu, ma znaczenie i chociażby z tego tytułu
opinie nie tylko nas samych, również społeczności, które w tej materii
powinny się wypowiedzieć, czy stowarzyszeń, czy samych jednostek,
chyba, że jest faktycznie istotne uzasadnienie, żeby w dniu dzisiejszym
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to było procedowane, bo mam te wątpliwości. prosiłbym o głębsze
uzasadnienie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Sowiński.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Panie Radny.
Wysoka Rado.
Ja przypomnę, że ten druk już dwukrotnie stawał na posiedzeniu
Wysokiej Rady i za każdym razem był odsyłany do komisji, właśnie ze
względu na uwagi dotyczące np. określenia granic, określenia jednostek
pomocniczych. Ten druk praktycznie w każdej jednostce, która została
wyznaczona w tej chwili jako nowa, był konsultowany z różnymi
stowarzyszeniami mieszkańców lokalnych dzielnic, osiedli, które są na
tym terenie. Oczywiście musiał być także dostosowany i skonsultowany
z UM aby pasował
i do okręgów wyborczych i do jednostek
urbanistycznych. Jest to druk, który został sporządzony dokładnie wg
wytycznych wynikających z dyskusji na Radzie. Jego ideą było przede
wszystkim umożliwienie dokonania wyborów w tych jednostkach,
zwłaszcza jeśli chodzi o te 2 główne, jeszcze obecnie obowiązujące.
Wrzeszcz, który jest największa jednostką pomocniczą, w której jest
około 80 tyś. mieszkańców i praktycznie fizycznie nie ma szansy wyboru
tam jednostki. Zresztą różnica między Górnym a Dolnym Wrzeszczem
także nie tylko z położenia wynikająca, ale z charakteru jest istotna.
Druga taka jednostka, około 60 tyś. to jest właśnie jednostka Gdańsk
Południe, która w momencie kiedy była tworzona, w roku 19923, liczyła
kilkanaście tysięcy mieszkańców, w tej chwili ma pięciokrotnie więcej. I
przede wszystkim wykształciła oddzielne już jakby społeczności, takie
właśnie jak Chełm, Górna Orunia, jak Zakoniczyn, jak Łostowice, i w tym
momencie ona upominają się także, np. z Zakoniczyna, z Łostowic, z
Górnej Oruni, z Chełma. Mamy właśnie wnioski o to, żeby one mogły
wybrać się.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale pani radny, pytanie było proste dlaczego na tej sesji, czy możemy
np. odłożyć na następną kadencję.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
No to jest tak, po pierwsze jeśli ktoś śledził ta uchwałę to wie, że to jest
pewna kontynuacja i wypełnienie wcześniejszych wskazań, także Rady.
A na tej sesji między innymi dlatego, że wybory do jednostek
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pomocniczych odbywają się 2 miesiące po wyborach do Rady, w
związku z tym chodzi o to, aby dać osobom, ludziom chętnym do
zakładania jednostek pomocniczych w osiedlach jak najwięcej czasu.
Ten miesiąc może mieć dość duże znaczenie, bo oni jednak muszą
zebrać 10% podpisów aby móc formalnie złożyć wniosek o wybory w
danej, nowej jednostce pomocniczej. Tutaj warto powiedzieć, że sam
fakt, że my utworzymy prawnie granice nowych jednostek pomocniczych,
jeszcze nie oznacza, że tam automatycznie będą wybory. W między
czasie jeszcze musza powstać pewne jakby inicjatywy, które
doprowadzą do złożenia wniosku, przede wszystkim zebrania 10%
podpisów. No jeden miesiąc czasu w układzie tak krótkim to jest bardzo
dużo. Wydaje nam się, że lepiej żeby ten miesiąc ludziom dać, niż nie.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Oddam głos, ale proszę bardzo, panie zwłaszcza tu
radne, o spokój. Bardzo głośno jest. Jeszcze uzupełniającą do tej
odpowiedzi pan Przewodniczący Żubrys.
Rady – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Myślę, że radny Sowiński dokładnie to wyjaśnił. Przepis mówi tak, że
jeżeli na pół roku przed zakończeniem kadencji utworzy się daną
jednostkę to Prezydent 2 miesiące po zaprzysiężeniu może ogłosić
wybory w takiej jednostce. Oczywiście możemy przedłużyć o miesiąc,
zrobić to na ostatniej sesji, ale nie widzę specjalnego powodu, żeby tak
się stało. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Pan radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Mam 2 bardzo krótkie pytania uzupełniające. Czy, ja generalnie
śledziłem, aczkolwiek nie tak w szczegółach, stąd moje zainteresowanie.
Czy komisja ma wiedzę, iż w tej chwili są jakieś przedsięwzięcia
społeczne w tych jednostkach, na tych terenach, gdzie jest wola
utworzenia, to jest pierwsza sprawa. Tu bym prosił o informację. I druga
ważniejsza dla mnie, czy w posiadaniu komisji są jakieś głębsze
opracowania, czy analizy, lub inne pisemne stanowiska, opinie, z którą
można by się było zapoznać w tej sprawie. Dlaczego w takim kształcie, a
po prostu nie w innym, z uwagi na to, ja to powiem bardzo konkretnie,
ponieważ to tak późno, przynajmniej do mnie dotarło, że ja nie miałem
możliwości zapoznania się w sposób dogłębny, a ponieważ jest to
stanowienie istotnego prawa miejscowego, mianowicie dotyczy ustroju
gminy, chciałbym mieć, podnosząc rękę, świadomość, że jestem za, lub
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mam jakieś ewentualnie poprawki, nie kwestionując sprawy zasadniczej,
że może to być na dzisiejszej sesji. Ja po prostu mówię o doskonałości
dokumentów, które mamy przyjąć.
Rady – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Np. we Wrzeszczu 2 organizacje pozarządowe, najaktywniejsze,
Stowarzyszenie Wajdeloty i lokalnej inicjatywy z Górnego Wrzeszcza
chcą się podjąć i występuję, wielokrotnie występowały do nas, do Rady,
kiedy dokonamy tego podziału. Myśmy nie chcieli robić tylko Wrzeszcz,
dzielić Wrzeszcza, z kolei rady Sowiński, który miał wiele wniosków
mieszkańców z Gdańska Południe i z Chełma, przedkładał to komisji i
właściwie z tych 2 rejonów, było duże zainteresowanie. Stąd też komisja
w tym właśnie kierunku poszła, to nie zmienia oczywiście możliwości
tworzenia innych jednostek pomocniczych, ale z innych rejonów
Gdańska niestety takich inicjatyw nie było. Myśmy wyszli po prostu
naprzeciwko chęci mieszkańców, najaktywniejszych. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Panie Radny.
Wysoka Rado.
Mamy przede wszystkim. Pan przewodniczący Żubrys organizuje
spotkania w osiedlach. Tam się spotykamy, no i tymi materiałami mogą
być nasze notatki ze spotkań, ale mamy formalne, nawet na piśmie
zgłoszenie jeśli chodzi o jednostkę Wspólnoty Mieszkańców Osiedla na
Stoku, mamy takie zgłoszenie, już nie na piśmie, może jest w protokole,
bo byli na komisji od Stowarzyszenia, mogę przekręcić nazwę, ale
Osiedla Mieszkań ojca Pio generalnie, chodzi tu o osiedle, które jest w
okolicach Ujeściska i Jeleniogórskiej. Takie zgłoszenie było także
formułowane przez Komitet Budowy Basenu, to się tak nazywało, na
Oruni Górnej, i przez Spółdzielnie mieszkaniową Orunia Górna i Orunia
Południe czy Gdańsk Południe, bo oni nawet organizowali zbieranie
podpisów, ale się im nie udało w tej wielkiej jednostce i podobnie podpisy
zbierano na Chełmie i też im się nie udało aby zebrać, bo ich interesuje
jakby ich osiedle czyli bądź to Orunia Górna, bądź to Chełm. Natomiast
podpisy musieli zbierać w całym olbrzymim tej jednostce. Co jest jeszcze
istotne, komisja jeszcze wnikliwie poddawała analizie jakby, które
jednostki, nawet z tych istniejących w uchwale, zaistniały, dokonały
wyboru, a które nie. Wskazanie jest bardzo wyraźne, że praktycznie
poza Brzeźnem, nie ma żadnej jednostki, która przekroczyłaby 5 tyś.
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mieszkańców, więc jednostki, które mają 40, 50, 60 tyś. czy jak
Wrzeszcz 80 tyś. praktycznie nie mają szans, aby dokonać wyboru. To
jest takie nasze wyjście w kierunku pewnych oczekiwań, aby te
społeczności w danych osiedlach, bo już nawet bardziej osiedlach niż
dzielnicach, miały szanse właśnie dokonania wyboru do jednostki
pomocniczej.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko uzupełnię panie radny, bo ja wczoraj
też uczestniczyłem w komisji na Chełmie i też padały tam takie wnioski.
Głównie podział taki a nie inny, na takie okręgi, nastąpił, jak już tutaj
przedmówcy powiedzieli, z zainteresowania tam danych osiedli.
Rzeczywiście zostały one potwierdzone przez radnych, że te jednostki
stanowią jak gdyby osobną, bo co innego jest na południu czyli
Ujeścisko, co innego jest sam Chełm, czyli tak powstały te jednostki. Czy
są materiały, pewnie są, bo w komisji jest tego sporo i udostępnimy.
Proszę Państwa, druk 2030. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem druku 2030 pod dzisiejsze obrady?
za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie jako 27 numer w punkcie 4.

Szanowni Państwo, to było wszystko co mieliśmy do przegłosowania.
Kto z Pań i Panów jest za tak proponowanym porządkiem?
za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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Mamy porządek obrad zatwierdzony.
1.

Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji,
 zatwierdzenie porządku obrad

2.

Komunikaty:
 Prezydium i Komisji Rady Miasta
 Prezydenta Miasta

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Uchwały w sprawie :
1)

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006 (druk nr 2019 + autopoprawka)

2)

uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata
2007  2011 (druk nr 2020)

3)

przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na
obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. „Rozwój
Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach
20072013” oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego
wraz z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdyni
przygotowania i realizacji tego (druk nr 2002  poprawki
r.Grabarek)

4)

ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2006 r.
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wyrażenie woli
udzielenia pożyczki (druk nr 2010)

5)

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (druk nr 2003)

6)

wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta Gdańska
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
na dofinansowanie zadania  projekt badawczy XIII wiecznego
zespołu kościelno klasztornego zakonu Dominikanów w
Gdańsku (druk nr 2012)
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7)

aktualności
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
Gdańsku (druk nr 2009)

8)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon willi Tannenheim w mieście
Gdańsku (druk nr 2005)

9)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Jasień rejon ulicy Zwierzynieckiej w mieście
Gdańsku (druk nr 2018)

10)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Matarnia – rejon między ulicą Budowlanych i
Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku (druk nr 2021 +
autopoprawka)

11)

uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego RUDNIKI BŁONIA – Trasa Sucharskiego w
mieście Gdańsku (druk nr 2023)

12)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – ul. Hallera, pas
drogowy przy deptaku, w mieście Gdańsku (druk nr 1951)

13)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz rejon Alei
Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku (druk nr
2004)

14)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon
ulicy Podwale Przedmiejskie w mieście Gdańsku (druk nr
2013)

15)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon
ulic Toruńskiej i Chmielnej w mieście Gdańsku (druk nr 2014)

16)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon
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ulicy Spichrzowej i ulicy Żytniej w mieście Gdańsku (druk nr
2015)
17)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon
ulicy Stągiewnej i ulicy Chmielnej w mieście Gdańsku (druk nr
2016)

18)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon
dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku (druk nr 2025)

19)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon
bastionu Św.Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku
(druk nr 2017)

20)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stogi Północne  GPZ w
rejonie ul. Wrzosy w mieście Gdańsku (druk nr 2024)

21)

zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem
Gdańsk i Gminą Somonino w sprawie przyjmowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Somonino na gdańskie
składowisko odpadów w Gdańsku (druk nr 2008)

22)

likwidacji filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
przy ul. Lastadia 41 (druk nr 2026)

23)

wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
projektu „Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku
w roku akademickim 2006/2007” (druk nr 2028)

24)

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku (druk nr
2027)

25)

uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego” (druk nr 2011 + autopoprawka)

11

26)

nadania statutu Straży Miejskiej (druk nr 2022)

27)

wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk
nr 2007)

28)

projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek
pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (druk
nr 2030)

5.

Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta
Miasta.

6.

Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.

Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa zapraszamy wszystkich jako Prezydium na Dzień
Otwarty RMG w sobotę 30go września czyli pojutrze. Od godziny 9,00 –
14,00. Jak już od kilku lat organizujemy, otwieramy tutaj drzwi naszych
pomieszczeń, zapraszamy mieszkańców. Myślę, że jak co roku będzie
się to cieszyło duża frekwencją. Mamy już takie sygnały. Prosimy
wszystkich radnych, pewnie każdego pomoc się przyda tutaj. Bo to
trzeba będzie troszeczkę oprowadzać te osoby, pokazywać. A sami się
przy okazji Państwo przedstawiać swoim wyborcom na dzielnicach. Ja
myślę, że to jest świetna okazja i zapraszamy radnych, jeśli Państwo
mogą przybyć to bardzo proszę.
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Przypominamy
również
wszystkim
przewodniczącym
komisji
merytorycznych RMG o obowiązku złożenia sprawozdania z działalności
komisji i proszę to sprawozdanie złożyć do sekretariatu w pok. 207. Jest
to przedostatnia sesja, także jeszcze jedna sesja i kończymy naszą
kadencję szanowni Państwo, w związku z tym prosimy o złożenie tych
sprawozdań.
Jako informację podaję, że do Klubu radnych PiS został przyjęty pan
radny Wiesław Kamiński.
Jeszcze komunikat KE, w przerwie szanowni Państwo w pokoju 213 jest
posiedzenie KE.
Jeszcze jeden komunikat, pan przewodniczący Sowiński.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Uzupełniając informację o Klubie radnych PiS, informuje także, że klub
dokonał wyboru nowego przewodniczącego, którym został pan
Kazimierz Koralewski i sekretarza Klubu, którym został pan Włodzimierz
Byczkowski. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja chcę jeszcze Państwa poinformować, że dzisiaj
obiadu żeśmy nie zamawiali, sesja nie wiemy jak długo może trwać i w
związku z tym nie chcieliśmy ryzykować, może to być na granicy i obiadu
dzisiaj nie zamawialiśmy. Bo punktów nie ma za dużo. Wszystko
oczywiście zależy, jak sprawnie nam to pójdzie, ale nie zamawialiśmy.
Jeśli będzie taka potrzeba to będą sobie Państwo sami organizowali. W
ramach komunikatów komisji czy pan Olszewski się zgłasza? To jest
komunikat komisji? Bardzo proszę.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję bardzo panie Przewodniczący. Może to nie jest wprost, ale.
Zaraz przepraszam, proszę nie przerywać, przechodzę do sedna. Jeżeli
jest punkt Komunikaty komisji to zwracam się do przewodniczącego
KłiSP Aleksandra Żubrysa, żeby poinformował Radę, udzielił
komunikatu, dlaczego przez 4 lata nie został poddany projekt uchwały,
który miał znowelizować Regulamin Rady Miasta i Statut Rady Miasta
Gdańska. Co było przyczyną, że podchodziliśmy kilka razy, bardzo dużo
wniosków zostało złożonych, a na przedostatniej sesji i na ostatnią też
nie mamy co liczyć, nie stanął projekt uchwały dotyczący nowelizacji
Regulaminu i Statutu Miasta i to można w tym punkcie, prosząc pana
Przewodniczącego Żubrysa, żeby poinformował Radę, uczynić.
Dziękuję.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Są to oczywiście komunikaty, jak najbardziej jeśli taki
komunikat ma przygotowana komisja, bardzo proszę przewodniczący
komisji.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Proszę Państwa zastanawialiśmy się nad tym. jest końcówka kadencji,
czy dla nowej Rady, niektóre wnioski były bardzo kontrowersyjne, było
ich jak wiecie zgłoszonych po kilkanaście nawet przez niektóre osoby,
przez niektórych radnych. Oczywiście możemy jeszcze, jest ostatnia
sesja, można to jeszcze zrobić. Ale uznaliśmy, że dobrze by było
przygotować wszystkie materiały z naszym stanowiskiem i zostawić to
nowej RMG. Myślę, że nic się nie stało, nie było tam wniosków bardzo
dramatycznie czy dalece zmieniających Statut i Regulamin. Było wiele
drobnych poprawek, które na pewno by wywołały tutaj u nas,
szczególnie w ostatnim okresie przed zakończeniem kadencji, wiele
kontrowersji, wiele dyskusji, a nie jest to w tej chwili. Tak się wydaje. My
pracujemy wg dobrego Statutu, dobrego Regulaminu, to by było chyba
niewłaściwym, bo inne są najważniejsze problemy naszego miasta i
myślę, że na tym powinniśmy się skoncentrować. Jeśli natomiast byłaby
taka wola, żeby koniecznie na ostatniej sesji przedłożyć te wnioski
szczegółowe i uchwalić je lub nie, to oczywiście możemy to zrobić.
Komisja optuje za przełożeniem ostatecznego Statutu i Regulaminu już
pod obrady nowej RMG.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Bardzo krótko pan Olszewski.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję panie Przewodniczący, a zarazem przepraszam. Wyjaśnienia
pana przewodniczącego komisji nie do końca odzwierciedla to co się
stało. Stawał projekt nowelizacja na sesji, gdzie poprzez decyzję RMG
wróciło to do komisji, komisja została zobligowana przez Rade miasta,
żeby ten statut poprawić, uwzględnić i postawić na Radzie. To nie ma
dobrowolności, że komisji widzi się tak, albo inaczej, nie postawimy lub
postawimy pod obrady sesji. Komisja została uchwałą poprzez
głosowanie
zdyscyplinowana
do
uwzględnienia
poprawek
i
wprowadzenia to ponownie na sesję. Dziękuję.
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Ja już zgłosiłem panu przewodniczącemu komisji, żeby na
następną sesję przygotował taki komunikat. Jeszcze bardzo krótko pan
przewodniczący Żubrys.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Stawialibyśmy pod głosowanie, bo takie było stanowisko zgłaszających
wnioski, niektóre wręcz wykluczające się sprawy. Wyobrażam sobie, ja
wiem, że to było trudne zadanie, byłoby, jest nadal trudne zadanie, a
powtarzam nie koncentrowałoby się to na sprawach najważniejszych.
Oczywiście te kilka osób, które zgłaszały te wnioski, te wnioski nigdzie
nie odeszły, one są zabrane, one są właściwie przygotowane, tylko
uważam, że gdybyśmy zaczęli to analizować przeszłaby, zajęłoby to całą
jedną sesję. Jestem o tym przekonany. Także komisja jeszcze raz
zastanowi się nad ta sytuacją, ale sądzę, że optymalnie będzie
przedłożenie stanowiska nowej RMG, z wnioskami.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa, ja bardzo proszę o ciszę. Pani radna Grabarek
jesteśmy na sesji. Ja bardzo proszę o ciszę. Tutaj też. Bo naprawdę jest
tak głośno, że nie jesteśmy w stanie siebie słyszeć.
Radny – ALEKSANDER ŻUBRYS – Wiceprzewodniczący RMG
Ja jeszcze raz przedyskutuję to na posiedzeniu KSiŁP, ale sądzę, że
komisja podtrzyma swoje stanowisko, żeby przygotować cały komplet
materiałów i żeby to już uchwaliła nowa RMG.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Nie ma komunikatów Prezydenta.

PUNKT 3
Oświadczenia Klubów Radnych
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan Kazimierz Koralewski przewodniczący Klubu PiS
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Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Po raz pierwszy w tej kadencji staję przed Państwem jako szef Klubu
radnych i w związku z tym wypada mi zabrać głos. Jest to pierwsza
sesja RM od czasu kiedy usłyszeliśmy wyrok w sprawie pana
Wiceprezydenta Szczepana Lewny, dlatego w tej sprawie też Klub PiS
zajął stanowisko. Proszę Państwa uważamy, że winą powinien być
obarczony pan Prezydent Adamowicz, a nie pan Prezydent Lewna.
Zwróćmy uwagę, że. Uważamy za nieprawdziwą tezę, że pan
Wiceprezydent działał w interesie miasta, on działał w interesie kolegi
prana Prezydenta, tak się jakoś dziwnie składa i to dla tego nowego
najemcy była korzystna ta umowa. Gdyby działał w interesie miasta
ogłosiłby konkurs i miasto by swoje należności uzyskałoby w drodze
rozliczenia z nowym kontrahentem. Tak się dziwnie złożyło, w przypadku
jeśli chodzi o kolegów to postępowanie przyspieszyło procedurę, czy
ominęło procedurę i takie jest po prostu uzasadnienie. Zwróćcie po
prostu uwagę, że obserwuję przez całą kadencję, dla przykładu podam
tylko jeden przykład by nie przedłużać. Taki adres Elbląska 66, tam się
ciągnie windykacja, długi już narosły ponad 300 tyś., z miesiąca na
miesiąc prawnicy nie starają się przyspieszyć tej eksmisji i nikt jakoś
tutaj, już mija nasza kadencja i nikt tej sprawy jakoś nie potrafi
rozwiązać. Jakieś problemy, może proceduralne, tutaj nie ma woli, żeby
sprawę załatwić. Znam determinację tych ludzi, którzy tam pracują, oni
zatrudniają mieszkańców naszego miasta, oni są tak zdeterminowani, że
jeden z podmiotów już wyniósł się poza granica naszego miasta, w
sąsiedniej gminie inwestuje w nowe budynki, ale inwestuje w Cedrach.
To świadczy o tym jak tracimy przedsiębiorców w naszym mieście, tak.
Także ja bym powiedział w ten sposób, że pan Prezydent Adamowicz w
imię własnego życiorysu i własnych deklaracji, jeżeli ma honor powinien
się podać do dymisji. Następna sprawa, to są tematem naszej dzisiejszej
sesji, to są, to jest WPI, który jest oczywiście tym planem wieloletnim z
nazwy, ponieważ zadania, które są realne do wykonania są zapisane po
prostu na najbliższy rok. Obserwujemy jak ten plan powstawał na
przestrzeni ostatnich lat i zwróćmy proszę Państwa uwagę, że dzisiaj
doszło do takiej sytuacji, że opóźnienia z poprzednich lat spowodowały,
że koszty zżerają nam dotacje, które dostajemy. I tak na przykład jeśli
chodzi o halę, no to 30 mln. dotacji, które powinniśmy dostać od
Marszałka, to praktyczne zwyżka kosztów to pożre. Także może dojść
do takiej sytuacji i pewnie dojdzie, że hala, którą na początku
obiecywano nam za 100 czy 150 mln. będzie kosztowała 300. jak spraw
się potoczy sami Państwo ocenią. Tak samo kwestia Hewellianum
widzimy jak tutaj rosną koszty. Jeśli chodzi o Gdański Projekt
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Komunikacji Miejskiej, no mówi się, że są to koszty uzasadnione, bo taka
jest tendencja. No niestety tak jak powoli były przygotowywane projekty,
tak jak powoli przepychaliśmy je w toku naszych prac, przez tą nasza
kadencję widzieliśmy, że przyczyną jest nie przygotowanie projektów w
odpowiednim czasie. Proszę Państwa jeszcze pragnę zwrócić uwagę na
jeszcze jedną rzecz. Otóż pojawiła się w budżecie dywidenda do GPCu.
Na początku naszej kadencji tak się składało, że trzeba było ukryć kryzys
finansów naszego miasta i podjęto decyzję o sprzedaży GPCu, no i
sprzedano. Okazało się, że sprzedano złotą kurę, bo ci sami ludzie, ten
sam know how i okazuje się, że przedsiębiorstwo jest rentowne. I wtedy
kiedy czyniliśmy zarzuty, to uważano nas pewnie za oszołomów, ale
dzisiaj widać jak to wygląda. Ci sami ludzie, ten sam rynek, taki sam
know how. Proszę Państwa to już się nie wróci, GPC został sprzedany,
musimy nad tym przejść do porządku, ale decyzję, które dzisiaj
będziemy podejmować i decyzje, które będą podejmować radni w toku
następnych sesji pokażą, że miałem rację. Dziękuję bardzo.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy panu Przewodniczącemu. Debiut dobrze wypadł. Bardzo
proszę pan Przewodniczący Klubu PO.
Radny – MACIEJ LISICKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ostatnio była wypowiedz kardynała Macharskiego, który oglądał słynne
taśmy w telewizji i mówi tak, całe życie byłem wierzący, patrzyłem i nie
wierzyłem, no więc ja słuchałem i nie wierzyłem temu co mówił pan
Koralewski. Panie przewodniczący, w ogóle gratulacje, że został pan
szefem klubu. Pierwsza sprawa pana Prezydenta Lewny, otóż chciałbym
powiedzieć panu, że sprawę badała Prokuratura i Prokuratura badała 2
wątki tej sprawy. Pierwszy wątek, przejęcie lokalu i drugi wątek
przekazanie lokalu następnemu najemcy. I w tej drugiej sprawie
Prokuratura nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości. Niech to
będzie oceną tej sprawy.
I to wypadało powiedzieć w swoim
wystąpieniu. Po drugie, jeśli mówimy o przejęciu lokalu przez pana
Prezydenta Lewnę to jeśli nawet nastąpiło ono z naruszeniem prawa to
się jeszcze okaże, bo wyrok nie jest prawomocny, to niewątpliwie to
działanie miało na celu interes miasta, bo tego pan nie zaprzeczy. Lokal
został odzyskany, zostały odzyskane pieniądze, lokal jest
zagospodarowany i możemy na Długa pójść i z lokalu skorzystać, więc
tyle może tytułem gwoli prawdy. Po drugie, jeśli pan ma zarzuty w
stosunku do jakiegoś lokalu, Elbląska 66 tak, toczy się jakieś długotrwałe
postępowanie. To ja się pytam, czy pan jak przewodniczący KPGiM, ile
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razy pan występował w sprawie tego lokalu, co pan zrobił, żeby
Prezydenta zmobilizować, napiętnować w tej sprawie, przez 4ry lata, co
pan zrobił panie Koralewski? I ostatnia sprawa, też mówię, słyszę i nie
wierzę własnym uszom, pan Koralewski były członek Unii Polityki
Realnej, mówi że prywatyzacja GPC to jest złe rozwiązanie, no na Boga
to ja już nie wiem kto, jak ma w tym kraju myśleć. Dziękuję.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa przechodzimy do punktu następnego,
do uchwał.

PUNKT 4
Uchwały w sprawie
1)

Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska
na rok 2006 (druk nr 2019 + autopoprawka)

Pan WŁODZIMIERZ PIETRZAK – Skarbnik Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opiniowała pozytywnie, KRP pozytywnie, KSiŁP
opinia pozytywna, KE pozytywna, KSSiOZ pozytywna, KK pozytywna,
KTiS pozytywna, KPGiM opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie
ma. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem druku 2019 z
autopoprawką?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LV/1862/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Gdańska na rok 2006.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2)

Uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2007 
2011 (druk nr 2020)

Pan MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KdWPI opiniowała pozytywnie z wnioskami, KK
pozytywnie, KB pozytywnie, KRP pozytywnie z wnioskami, KE
pozytywnie, KSSiOZ pozytywnie, KSiŁP pozytywnie, KTiS pozytywnie z
wnioskami i KPGiM pozytywnie z wnioskami. Oddaję teraz głos
przewodniczącemu KdWPI, pan Marek Bumblis.
Radny – MAREK BUMBLIS
Wysoka Rado.
Drodzy Państwo.
Przewodniczący.
Panie Prezydencie tutaj w tym, w tej autopoprawce są drobne literówki,
pan Prezydent poprawił już to o co prosiłem przed sesją tzn. do kościoła
św. Ojca Pio, ale tu chodzi nie od ulicy Warszawskiej ale od nowego
osiedla przy ulicy Warszawskiej, to jest pierwsza sprawa. Teraz druga
uwaga, na ostatniej stronie tej poprawki, Gdańsk Szerokiej Drogi
przebudowa skrzyżowania ulic Pulnicy – Kartuska, jest to wniosek KRP
oraz wniosek KdWPI i trzecia sprawa, to jest punkt C. Wykształcony
Gdańszczanin, to jest wniosek budowa sali gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 9, nie ulicy Śluzy tylko ulica Śluza i to jest wniosek nie
KPGiM tylko KTiS i konsekwentnie ulica Śluza tam w innych miejscach
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też powinna się przejawić. To są poprawki literowe. Dziękuję bardzo.
Prosiłbym o przyjęcie tych poprawek.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tak oczywiście panie radny. Bardzo dziękuję za zgłoszenie tych uwag,
przyjmujemy i one zostaną skorygowane te oczywiste pomyłki w
autopoprawce, w treści zaproponowanej przez radnego Bumblisa.
Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Kasprowicz.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję. Wysoka Rado.
Chciałem powiedzieć tylko kilka słów na temat obszaru bardzo mi
bliskiego emocjonalnie. Mianowicie w pakiecie WPI znalazł się projekt
budowy ul. Wajdeloty we Wrzeszczu. Projekt ten dotyczy obszaru o
niebagatelnych wartościach historycznych i kulturowych i projekt ten
dotyczy obszaru dość trudnego technicznie. Ponieważ rejon ulicy
Wajdeloty ma nie najlepszą kondycję w materii architektonicznej i
niesłychane zaniedbania jeśli chodzi o tzw. infrastrukturę. Ja ten temat
poruszałem i na KdWPI i na KRP i pan Prezydent jak rozumiem już go
zna. Poruszam go tutaj ponieważ mimo pewnych ustaleń chciałbym żeby
pozostał istotny ślad w odczuciach nas wszystkich związanych z
realizacją tego projektu. Otóż w procesie przygotowywania projektu nie
przewidziano środków na remont, konieczny tam remont samej
konstrukcji budynków. Krótko mówiąc, żeby nie było takiej sytuacji, że
miasto za niemałe pieniądze przeprowadzi wymiany infrastruktury
podziemnej i wybuduje nowe nawierzchnie jezdni i chodników po czym
będziemy je musieli rozbierać po to żeby umożliwić remont budynków,
które szczególnie w tym rejonie ucierpiały w ostatniej powodzi. Ja
rozumiem z prac w obu tych komisjach, że tego typu operacja, jak
wykonanie remontu zarówno jeśli chodzi o izolację budynku, jak i ich
przyłączy to jest jak orzekłem kategoria remontu, a nie stricte inwestycji.
Nie mniej jednaj jestem przekonany, że ten trudny temat musi podjąć
miasto. Nie oczekiwać od wspólnot wprost inicjatywy, tylko przejąć te
inicjatywę i ponieważ to są wspólnoty, to miasto musi przewidzieć w
odpowiednim terminie odpowiednie środki budżetowe. Ponieważ w tych
formalnych wnioskach, o których wspominał pan Prezydent Szpak przed
chwilą, tzn. ani w katalogu wniosków KdWPI, ani w katalogu wniosków,
które wyszły z KRP ten jako wniosek remontowy nie zaistniał, chciałbym
po prostu, żeby on zaistniał tu, na tej sali i w protokole. Dziękuję bardzo.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Ja mam pytanie. Na sesji, nie na sesji, ale na KPGiM, ale tam pan Lisicki
rozmawia, pan Prezydent nie może słuchać. Ja zgłosiłam poprawki
merytoryczne, o brzmieniu merytorycznym, ale właściwie przekłamania w
pisaniu. Mianowicie w pozycji gdzie była budowa domu socjalnego pan
Prezydent oświadczył, że to nie budowa domu socjalnego tylko budowa
mieszkań socjalnych i powiedział, że będzie to poprawione. Pytam się
czy to jest poprawione? Jeżeli nie to proszę ogłosić do protokołu, że to
będzie poprawione w ostatecznym wydaniu. Druga sprawa, podobnej
treści. Mianowicie dotyczyło to rewaloryzacji zieleni miejskiej, czyli
parków i zamiast rewaloryzacja słowo, które dotychczas było ujęte w tym
zadaniu było wpisane jedynie uporządkowanie terenów parkowych.
Uporządkowanie terenów parkowych chyba nawet nie kwalifikuje się do
WPI, pan powiedział, że tam już wszystko jest dobrze mniej więcej,
jeszcze tam wyczyścimy, coś zrobimy. Więc chcę usłyszeć czy pan
Prezydent przyjmuje to jako autopoprawkę, żeby w tym miejscu wstawić
nadal rewaloryzacje, ponieważ spadamy, w niektórych działaniach
zadania są niwelowane, są coraz niższe, coraz mniej znaczące. Także to
są moje główne uwagi. Dziękuję bardzo. I proszę o odpowiedz.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Byczkowski.
Radny – WŁODZIMIERZ BYCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Znaczy z jednej strony cieszę się jako mieszkaniec Przymorza, że w WPI
znalazł się zapis o budowie Komisariatu na terenie Przymorza i z
środków finansowych jakie tam są zabezpieczone wydaje mi się, że ta
realizacja dojdzie do skutku. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w
realizacji budowy Komisariatu Policji na Przymorzu są zaangażowane
środki również zewnętrzne, między innymi firmy Leclerc, w związku z tym
Chciałbym uzyskać odpowiedz, czy od czasu komisji budżetowej, gdzie
również ten temat poruszałem w sprawi porozumienia z Leclerc’iem
nastąpiły jakieś zmiany, czy coś ruszyło do przodu. To tyle jeśli chodzi o
sprawę Komisariatu Policji na Przymorzu. Natomiast chciałbym również
w dalszym ciągu drążyć sprawę ulicy Obrońców Wybrzeża. Niestety z
zapisów w WPI nie wynika, żeby ta ulica Obrońców Wybrzeża była
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zrealizowana w takim stopniu jak to było w pierwszej fazie planowane.
Pierwsza sprawa to środki oczywiście inwestora zewnętrznego Leclerc,
tak jak w przypadku Komisariatu, budowy Komisariatu na Przymorzu, to
samo dotyczy również ulicy Obrońców Wybrzeża. Uważam, że środki
zabezpieczone w WPI na ulice Obrońców Wybrzeża są zbyt małe, nie
ma tam środków przeznaczonych z budżetu miasta, tym bardziej, że
czytając taki opis inwestycyjny, który został nam również przedłożony, to
jeśli chodzi o ulice Obrońców Wybrzeża czytamy, że inwestycja będzie
polegała na: poprawie stanu technicznego i poszerzenie drogi. Ja bym
chciał zauważyć, że ulica Obrońców Wybrzeża w niedługim czasie stanie
się newralgicznym ciągiem komunikacyjnym na terenie Przymorza. W
momencie kiedy powstanie Leclerc, kiedy powstaną budujące się osiedla
mieszkaniowe Hossy i Ekolanu, powstanie Hala Widowiskowa na granicy
Sopotu i Gdańska, wówczas ulica Obrońców Wybrzeża będzie ciągiem
komunikacyjnym łączącym dolny taras również z tą nowo budującą się
halą. W związku z tyk KB wnioskowała również, żeby w budżecie na
przyszły rok zabezpieczyć większe pieniądze na, większe środki
finansowe na budowę ulicy Obrońców Wybrzeża i również o to
wnioskuję. I również wnioskuję o to, aby ten zapis w opisie prac
inwestycyjnych na ulicy Obrońców Wybrzeża zmienić i napisać budowa
nowej ulicy Obrońców Wybrzeża, a nie tylko modernizacja i poszerzenie,
bo niestety poszerzenie i drobna modernizacja ulicy Obrońców
Wybrzeża nie da tych rezultatów, na które oczekujemy. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Nowak.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Proszę Państwa, mnie jako portowca bardziej cieszy budowa trasy
Sucharskiego od węzła, obwodnicy południowej do ul. Marynarki Polskiej
wraz z budową tunelu. To jest 825 mln. zł., jest to ogromna szansa
odciążenia centrum miasta Gdańska od samochodów, które wyjeżdżają
czy przyjeżdżają do portu gdańskiego do obu części. W związku z tym
Gdańskowi się bardzo mocno ulży i budowa ul. Słowackiego czy Armii
Krajowej oczywiście jest potrzebna, ale ta trasa gdybyśmy ją zbudowali
przy pomocy środków UE i środków państwowych, naprawdę da
Gdańskowi i portowi gdańskiemu ogromne szanse. I jeżeli popatrzymy
również czy weźmiemy pod uwagę zapowiedzi, o których słyszymy, że
na wyspie Stogi będzie budowana baza promowa, będzie budowany
Gazopol, będą budowane i inne inwestycje, chociażby będzie kończony
Europort w trochę mniejszym wymiarze to są inwestycje, które
zapowiadają ogromną rewolucję jeżeli chodzi o transport ciężki, transport
i kolejowy i drogowy w ten rejon portu. I ja chciałbym, cieszę się z tego, z
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tej zapowiedzi, że to jest, że to dostrzegamy i że będziemy się starać i
wsparcie rządu będzie. Ale chciałbym powiedzieć, że należałoby nie
tylko do Marynarki Polskiej projektować drogę, ale jeżeli projektujemy
zieloną drogę od ulicy proszę Państwa na Żabiance to ten ciąg
powinniśmy również wpisać od Marynarki Polskiej aż do, poprzez
Letniewo, aż do Hali Sportowej. Jeżeli planujemy, projektujemy dalej, to
tego elementu, tego odcinka między Marynarki Polskiej a Halą Sportową
nie ma. W związku z tym jeżeli planujemy na 2011 to powinniśmy w
perspektywie następnych lat przynajmniej widzieć ten odcinek, bo on
nam dla ruchu pasażerskiego również może być bardzo przydatny, nie
tylko dla ruchu samochodowego ciężkiego. Ale to powinniśmy w
dalekosiężnych planach dostrzegać, także ja tutaj nie chciałbym
poruszać już problemów innych, o których mówiła pani Zofia Gosz, czy
pan radny Byczkowski, bo to są z naszego regionu, z naszej no okręgu
wyborczego sprawy, ale ten problem chciałbym proszę Państwa, aby w
przyszłości dostrzegała, bo obok ulicy Słowackiego, obok Spacerowej,
obok Trasy WZ, ta trasa z tunelem włącznie Sucharskiego potwornie
odciąży ruch i w ogóle dostawy do portu towarów. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Grabarek.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Ja chciałabym jeszcze raz zapytać, bo pan Wiceprezydent Szpak mówił
o lodowisku. Chciałabym się dowiedzieć, czy ono będzie w 2007 roku
czy nie będzie. Ponieważ mam dokumenty, odnalazłam, że było w WPI,
potem wyparowało z WPI. Ja składałam na 2005 wniosek do budżetu.
Mam przed sobą te dokumenty, wskazywałam źródło finansowania,
potem dostałam odpowiedz od pana Nocnego, że MOSIR się
przygotowuje na realizację, minął kolejny rok, 2006 mija i problem w
ogóle wyparował. A więc on był, były symulacje robione i lodowiska.
Jeżeli mówimy o sporcie i wydajemy duże pieniądze na hale to tak
naprawdę nie robimy nić dla sportu masowego. A jeżeli byśmy chcieli
mieć jakiekolwiek talenty, to najpierw musimy uruchomić sport masowy
poprzez budowę boisk przyszkolnych, basenów i to jest klucz do
sukcesów w dziedzinie sportu. Póki co ta sytuacja wygląda
dramatycznie, nie chcę się powtarzać, ale wiemy, że w wielu szkołach
nie ma żadnej sali gimnastycznej a więc to jest jakby nierówność szans
dzieci w poszczególnych dzielnicach. Jest jedno lodowisko zamknięte w
Hali Oliwi, ono jest odpłatne i to nie rozwiązuje problemu. Była taka idea i
myślę, że wszyscy tutaj radni powinni poprzeć ta inicjatywę ponieważ
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wzorem innych miast, przynosi to duże efekty. To jest moje pierwsze
pytanie. I drugie, z przykrością muszę stwierdzić panie Prezydencie
Szpak, że nie rozumiem dlaczego Słowackiego jest ciągle traktowana po
macoszemu. Pragnę Wysokiej Radzie przypomnieć, że dynamicznie
rozwija się lotnisko, liczba pasażerów zwielokrotnia się, słyszałam o
nowych kontraktach, o nowych tanich liniach lotniczych, ale bez przelotu
na lotnisko praktycznie jest to niemożliwe i to jest złą wizytówką miasta
Gdańska. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Kamiński.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Do wypowiedzi sprowokował mnie radny Kasprowicz. Ja chce
powiedzieć w ten sposób, no każda inwestycja powoduje, że musi
rozstrzygnąć szereg problemów i od tego są fachowcy, po to się tworzy
projekty technicznobudowlane, aby te problemy rozwiązać i tak też się
stało z ul. Wajdeloty, gdzie wykonano projekt technicznobudowlany. Ale
inwestycje, a szczególnie inwestycje miejskie nie mają za zadanie
rozwiązywanie problemów prywatnych osób zainteresowanych. I to jest
po pierwsze. Ale ta inwestycja jest ważna wbrew pozorom nie z powodu
nawierzchni i rewitalizacji tej nawierzchni, ta inwestycja jest ważna z
powodu szybkiej konieczności budowy rury spustu dla wody i zbiornika
tam się znajdującego, bo w innym przypadku, nie daj Boże, gdy dojdzie
do takiej sytuacji jak w roku bodajże 2002, to te budynki, piękne budynki
secesyjne dopiero poniosą uszczerbek. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Koralewski.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
No jest okazja szerzej może powiedzieć na temat samego WPI i tak kilka
takich doraźnych uwag. Proszę zwrócić uwagę, że nie widzimy często
przy okazji ponoszenia kosztów na Halę WidowiskowoSportową również
związanych z tym inwestycji dookoła. A więc trzeba przypomnieć, że
kanalizacja deszczowa, która w tym rejonie robi się na granicy z
Sopotem to jest 12 mln. ze środków z budżetu, druga jezdnia Gospody
to jest 12 mln. ze środków z budżetu, tak. Także to trzeba pamiętać, to
są koszty dodatkowe przy Hali WidowiskowoSportowej. Pamiętam
kiedyś szacowaliśmy mniej więcej ile tam trzeba będzie wydać na
infrastrukturę w tej okolicy i to mniej więcej było gdzieś między, można to
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tak na podstawie szacunków określić, minimum 300 mln., gdy weźmiemy
pod uwagę, że trzeba zrobić zieloną drogę. No ale mówi się, że to są i
tak inwestycje potrzebne w związku z tym nie ma co rozdzierać szat. Ale
proszę to powiedzieć mieszkańcom, którzy komunikują się na co dzień z
miastem Świętokrzyską, Małomiejską, Słowackiego, Kartuską, prawda.
Także w tym kontekście od razu mi się nasuwa taka uwaga i ja
przyszedłem tutaj do Rady Miasta chyba w 2002 roku, o ile dobrze
pamiętam, a w 98 jeszcze na planie miasta, już jako zwykły mieszkaniec
miasta widziałem Trasa WZ mierzyła tam prosto węzeł Szadółki, ktoś
potem zmienił kierunek przebiegu tej drogi a przypuszczam, że pan
Prezydent Adamowicz jako radny miasta od roku chyba 1990 na pewno
zna tą historię, jak i kto zmienił przebieg tej drogi, ale jaki jest skutek. No
pan Prezydent zresztą 8 lat już jest prezydentem, więc za ten skutek
bezpośrednio odpowiada. Jak zakończymy ten etap zakończenia WZ,
który odchylił się od zamierzonego i poszedł w stronę Kartuskiej, teraz
przetnie Kartuska, wyjdzie na jej północną, zachodnią stronę i będzie
miał wejść gdzieś tam obok węzła Auchan, to ten odcinek, który jeszcze
brakuje, to jest gdzieś koszt przynajmniej 70 mln. zł. Czyli co, dzisiaj już
byśmy mieli na tym etapie dojście do obwodnicy, WZka byłaby
zakończona, a te 70 mln. zł. moglibyśmy wrzucić np. w Świętokrzyską.
No ale trudno, stało się. Następna sprawa, która mi się nasuwa to jest
tak jak widzę zapis około prawie 2 mln. – budowa schroniska dla
zwierząt. No jak przychodziłem do tej Rady Miasta to przychodziłem z
takim pytaniem i mówiłem, no ludzie 4,5 mln. wydaliśmy na schronisko
dla zwierząt, no to pięknie, takiej miłości nie widziałem jeszcze w
Europie, ale jak się potem okazało jak te zwierzęta tam były traktowane i
właściwie na co wydaliśmy te pieniądze to żal serce ściska. I dzisiaj
następne 2 mln. i pisze – budowa schroniska dla zwierząt. To już chyba
jest rekord Guinessa panie Prezydencie. Jeszcze jedną rzecz chyba
sobie tutaj zapisałem. To trzeba zwrócić na to uwagę, jest przebudowa
stadionu na Lechi. No zabolało mnie to bardzo, bo tam zaorano bieżnię
dla dzieciaków, tam patrzyłem jak te dzieciaki się ścigają, były tam
czwartki lekkoatletyczne, jest tam taka trybuna zadaszona, czasem jak
tam padał deszcz można się tam było schronić, przebrać, kibicować tej
młodzieży, no były tam po prostu odpowiednie warunki do tego żeby,
żeby istnieć. No w tej chwili się okazuje, że zaorano tą bieżnię.
Alternatywy jak dotąd nie ma. Ja tego w WPI nie widzę, w budżecie
jakieś tam doraźne środki na remonty gdzieś się pojawił na innych jakiś
obiektach, ale to jest tylko odrobina cukru do herbaty. Także no niestety
to już się nie wróci. Bieżnię straciliśmy, dzieciaki niech biegają gdzie
chcą, a tym czasem na Lechi mamy transparenty, które panu panie
Prezydencie bardzo dziękują, za to co pan zrobił na Lechi, no już nie
mówiąc o tym, że tam obok wiszą jakieś banery nazistowskie, ostatnio
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gdzieś tam spod pańskiej trybuny, na której pan często przebywa, latały
banany. Więc no, serce się kraje, nie tak to powinno wyglądać. Myślę, że
w sprawie sportu powszechnego, lekkoatletyki, pan Prezydent powinien
w zdecydowany sposób wyrazić swoje poparcie, w odpowiednich
zapisach w WPI i w budżecie miasta Gdańska. Żeby już tak zamknąć
panie Przewodniczący, to tak dokończę Wysoka Rado, moim
programem wyborczym 4 lata temu było to, że musimy zrobić trasę
Sucharskiego, tunel pod Martwą Wyspą, inaczej się w tym Gdańsku nie
da jeździć, jeżeli zaczniemy remonty w środku miasta. No okazuje się,
że żadnych projektów nie udało się przygotować, nie udało się tej
alternatywnej trasy zrobić i teraz proszę Państwa jaką mamy
perspektywę. No już po prostu taka przed nami przyszłość, zawsze
będziemy jeździli tak po Gdańsku, jak teraz jeździmy, w korkach, jakimiś
zapasowymi dróżkami, bo jak rozkopiemy następny węzeł, to ten korek
po prostu będzie trwał. I rozkopiemy śródmieście, ten korek będzie trwał
dalej. I tak kawałek po kawałku nie ma którędy objechać. Słowackiego
zapchana, Kartuska zapchana, WZtka zakorkowana, Śródmieście węzeł
zakorkowany nie ma ramy, którą by można było objechać. Pojawia się
szansa panie Prezydencie i tu jest apel do pana, pojawia się szansa
obwodnica południowa, można wykorzystać taki efekt synergii, chociaż
to słowo w Gdańsku ma pejoratywne znaczenie. Myślę, że można by
było z dużym rozmachem podejść do tematu obwodnicy południowej i to
dało by nam, mieszkańcom Gdańska jakąś nadzieję, że alternatywnie
będzie można centrum Gdańska omijać, bądź obwodnicą trójmiejską,
obwodnicą południową i ewentualnie pod Martwą Wisłą do wielkiej
aglomeracji, jaką jest ten pas nadmorski i tamtędy będzie można się
wydostać gdzieś z okolic centrum. Bardzo dziękuję panie
Przewodniczący, zawarłem wszystkie wątki, dziękuję uprzejmie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ponaglam ponieważ jest dużo zgłoszeń, bardzo proszę
jakiś reżim czasowy trzymać. Pan Przewodniczący Sowiński.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Pragnę zwrócić uwagę tylko na kilka elementów. Przede wszystkim
związanych z pewną konsekwencją i układem drogowym. Trochę
sprowokował mnie do tego głosu pan Prezydent Szpak, który stwierdził,
co mnie szczerze mówiąc już nie wiem czy dobiło czy rozbawiło, że
jesteśmy na etapie badania i sprawdzania, co jest istotne i pilne na
Gdańsku Południe. No przepraszam bardzo, ale wystarczyło się spytać
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radnych z okręgu we własnym klubie i oni by to powiedzieli bez namysłu,
bo najczęściej z tymi hasłami wyborczymi szli do tej kadencji. To nie ma
żadnej wątpliwości, co jest najistotniejsze, to jest to co miasto przekłada
na wieczne nigdy, czyli po prostu ul. Łostowicka, ul. Łódzka, ul.
Świętokrzyska, czy ciąg właściwe Świętokrzyska – Małomiejska, że nie
wspomnę o wspomnieniu po PP można powiedzieć, czyli przedłużeniu
ul. Sikorskiego, daj Boże, że na Orunię Górną, a nie tylko do ulicy
Małomiejskiej. To są ulice, które w tej chwili są absolutnie niezbędne do
tego, żeby chociaż trochę rozładować korki. Ja nie mówię, żeby
udrożnić, czy spowodować właściwy układ komunikacyjny w tej dzielnicy.
Proszę Państwa tu trzeba też troszeczkę konsekwencji. Proszę zwrócić
uwagę na taką ul. Cyprysową, pomijam, że zniszczono historyczny
ponapoleoński cmentarz, przy okazji kiedy robiono tą ulicę, ale na
szczęście później po interwencjach został on troszeczkę ogrodzony, ale
to już tylko te zniszczenia, które po nim zostały. Proszę Państwa piękna
ulica, wiadukt nad trasą WZ, dojeżdżamy do tyłów cmentarza na
Łostowicach i kończy się ulica. Wystarczyłoby kilkaset metrów jeszcze
położyć dalej ta ulicę, zwykłą kładkę asfaltową, już nie mówię o tym,
żeby zrobić wielką potężną ulicę i mielibyśmy w dużym stopniu
rozładowanie między innymi na ul. Łódzkiej i Łostowickiej. Bo znaczna
część ludzi, która musi tamtędy przejeżdżać i przez nieszczęsny węzeł
komunikacyjny na Chełmie, czy Łostowicach, zależy jak kto na to patrzy i
z której strony, to właśnie mogłaby właśnie dzięki temu przejechać. To
jest taka niekonsekwencja, niedoróbka pewnego rodzaju. Wielkie
pieniądze włożono w to, aby powstał wiadukt nad WZtką, a tych kilkuset
metrów konsekwencji zabrakło. Podobnie mamy z ul. Zamiejską, gdzie
bardzo ładnie ją odnowiono i trzeba to przyznać. Właściwie nie tyle
można powiedzieć nie tyle odnowiono, to jest nowa ulica, bardzo dobra. I
nagle ona się urywa i wjeżdża na ulicę osiedlową idącą 4 m. od klatek
schodowych, kiedy mogłaby iść prosto. Podobno w tym roku ma to być
już w końcu zrobione, po wielu wielu latach. Kolejna taka
niekonsekwencja to jest Chałubińskiego. Cieszymy się, że mamy basen,
ale proszę Państwa, daliśmy to MOSIRowi i większość popołudni jest
wynajmowana firmom, zjeżdża się tam po kilkadziesiąt osób, jeszcze na
wymianę nawet ponad setkę, nie ma możliwości, bo nie ma tam żadnego
parkingu. Oczywiście, że można powiedzieć, że to jest też po części
problem spółdzielni, ale nie tylko spółdzielni. Myśmy basenem z jednej
strony rzeczywiście ich uszczęśliwili ale z drugiej nie spodziewali się, że
taki będzie ruch. W związku z czym, albo na trawnikach, albo przed
klatkami parkują ci, którzy idą na basen i wykupili karnet, albo jak oni byli
szybsi to na trawnikach i pod własną klatką parkują ci, którzy tam
mieszkają. Dlatego chodzi o pewnego rodzaju konsekwencję w
niektórych sprawach. Jeśli budujemy basen, budujmy także przy nim
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parking. Jeśli budujemy proszę Państwa Gdańsk Południe, na którym
zamieszkuje w tej chwili koło 60 tyś. ludzi, czy w tej części korzystającej
z ul. Świętokrzyskiej ponad 30, no to stwórzmy, na Boga, tam możliwy
transport, układ komunikacyjny, który jest przecież w naszych miejskich
planach. Tymczasem wszystko jest ważniejsze niż to. Proszę Państwa
na spotkaniu w Dyrekcji dróg, rozmawialiśmy, ja żartowałem sobie, że ta
droga nie jest zmieniona chyba od 150 lat, panowie dyrektorzy mówili, że
sprawdzili, ta droga nie jest zmieniona od ponad 300 lat. ta droga była
tam w planach i była dokładnie tej samej szerokości i przepustowości.
Jedyne co się zmieniło to kiedyś ją wybrukowano, a później
wyasfaltowano, ale wtedy mieszkało tam kilkaset osób, teraz mieszka
kilkadziesiąt tysięcy osób i wszystkie praktycznie, o przepraszam, bardzo
wiele przynajmniej gospodarstw domowych ma samochody, czasem nie
jeden. Dodatkowe jest to, ciąg komunikacyjny, który wiedzie z obwodnicy
do centrum, czyli bardzo wiele osób, nie mieszkańców tego terenu,
korzysta z tej ulicy, ku własnej rozpaczy, powiedzmy szczerze. Także ja
bym prosił, żeby przestać wreszcie zastanawiać się nad priorytetami, bo
one dawno, przez 3 kolejne kadencje rady zostały już wskazane i trzeba
po prostu zacząć wreszcie inwestycje realizować. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Grabarek jeszcze się zgłasza po raz drugi
w tym punkcie. Bardzo proszę.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Tutaj mój przedmówca sprowokował mnie niejako do pewnej reasumpcji
na temat tego układu drogowego. Proszę Państwa musze zwrócić
uwagę na jedną rzecz. Oczywiście będziemy tutaj wymieniać katalog
życzeń jakie ulice, w jakiej kolejności powinny być zrobione, ale trzeb by
odpowiedzieć jakie 2 elementarne błędy popełnione to mamy odpowiedz.
Pierwsza zasadnicza rzecz, zaprojektowanie potężnej dzielnicy
Południe, czyli można powiedzieć nowego Gdańska, gdzie jak mój
przedmówca powiedział zamieszkuje 60 tyś. ludzi, nie zabezpieczając im
układu drogowego. To oczywiście będzie się mściło kosztem starych
dzielnic. To jest pierwsza podstawowa sprawa i tutaj będziemy ciągle się
licytować, czy zrobić w starym Gdańsku, w starych dzielnicach drogi, czy
budować oczywiście koniecznie drogi w nowych dzielnicach. To jest
pierwsza sprawa. Druga, jak prześledzimy na przestrzeni ostatnich
dziesięciu lat jakie drogi były robione, to mi się banalny nasuwa, banalna
odpowiedz, budowano tam gdzie budowano hipermarkety. Bo każda
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inwestycja hipermarektowa naruszała istniejący układ drogowy i
wymuszała te zmiany. Proszę zobaczyć gdzie powstawał hipermarket, to
automatycznie płynęły pieniądze na zmiany układu drogowego. I taka
jest prawda. Banalna prawda, że w tym mieście nie ma stratega, nie ma
działań logistycznych, które w sposób konkretny by spowodowały zmiany
w układzie drogowym i męczarnie wszystkich kierowców i mieszkańców
Gdańska, którzy nie są w stanie się dzisiaj w tym układzie drogowym
poruszać. A więc to są 2 podstawowe błędy, które popełniono jeśli
chodzi o układ drogowy. Proszę Państwa wydaje mi się, że to czas na
zmiany. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Łęczkowski.
Radny – WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Ja pociągnę ten kierunek, który mówił pan Sowiński radny. Otóż chcę
powiedzieć tak, 3 kadencje jestem radnym i przez 3 kadencje
składaliśmy wnioski i mówiąc prawdę, że cały czas opracowywano WPI
pod taki kierunek kto rządził w mieście. I to jest prawda. Tak to po prostu
się robiło. Ja jestem na przykład. Jest tutaj zapis droga zielona, ale pisze
przy Drodze Zielonej ul. Gospody. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, że
Droga Zielona to była od ul. Hallera do ul. Dąbrowszczaków i to jest po
prostu, mieszkańcy cały czas zadają pytanie. Kiedy kupcy walczyli, żeby
nie powstało Makro i powstała piękna dzielnica mieszkaniowa, wszyscy i
spółdzielnia Przymorze i mieszkańcy Zaspy również myśleli, że wreszcie
tą drogę w jakiś sposób ucywilizują, że zrobią burzówkę, że zrobią
kanalizę, że wszystko będzie tak jak się należy. No to wprowadzono np.
w nazwę Droga Zielona i wiadomo, że Droga Zielona jest teraz od ul.
Marynarki powiedzmy Polskiej aż do ul. Grunwaldzkiej, to ma być Droga
Zielona. Ja się cieszę, że ta droga ma mieć taką nazwę, i że tak to
pójdzie. Ale to co powiedział radny Byczkowski, czy radni z tamtej
dzielnicy, w której ja jestem, cały czas mówimy, że jeżeli przez tyle lat
Leclerc nie zbudował, ale mam nadzieję, że dostanie zgodę na budowę, i
w tym porozumieniu będzie, że przy swoim terenie zrobi druga nitkę
Obrońców Wybrzeża, to na Boga, zapiszmy sobie w WPI, że ten
kawałek, ¼ tego odcinka drogi znajdą się pieniądze w WPI na
dokończenie Obrońców Wybrzeża, a może i nawet tej Zielonej Drogi od
ul. Dąbrowszczaków do ul. Hallera. Następna sprawa to sprawa boiska
przyszkolne, baseny itd. No otóż mamy przykład, to co też powiedziano,
zbudowaliśmy basen, później trzeba było go po prostu wyremontować i
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dzisiaj jest to basen komercyjny a nie basen służący dla dzieci ze szkół,
które wokół po prostu tego basenu są zlokalizowane. Jeżeli coś
budujemy, takie inwestycje z gminnych środków, to oczywiście kto do tej
pory tutaj z radnych nie nauczył się pływać to nie nauczy się pływać i nie
będzie pływał, natomiast dzieci nasze od przedszkola do szkoły
powiedzmy podstawowej muszą mieć warunki takie, że w każdej szkole
jest basen i uczymy po prostu tych rzeczy, że każde dziecko umie
pływać. To jest po prostu właściwy kierunek, bo wtedy dzieci nasze nie
będą tonąć na kąpieliskach. I teraz jeszcze mam jedną sprawę.
Ponieważ nasza kadencja dobiega końca, mówiło się o programach
dzielnicowych. Ja tylko chcę zasygnalizować, program dzielnicowy od ul.
Rzeczypospolitej do ul. Hynka. Panowie radni ta ulica nosi nazwę Jana
Pawła II i proszę sobie wziąć pod uwagę. Ja na Przymorzu mieszkam
prawie 40 lat, Zaspa ma już 30 lat, Młyniec, Rozstaje, i proszę sobie
wziąć pod uwagę, że do tej pory nie byliśmy w stanie nawet
ucywilizować tego odcinka drogi. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Mękal.
Radny – TADEUSZ MĘKAL
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Koralewskiego. Nie
będę się odnosić do tej części, która przekroczyła granice dobrego
smaku. Natomiast odniosę się do 2 spraw. Trasa WZ, panie radny moja
pamięć sięga nie kilka lat wstecz tylko blisko 30ci i trasa WZ zawsze
przebiegała do węzła Karczemki, do wylotu z Gdańska ul. Kartuską.
Chce panu zwrócić uwagę, że ulicę się buduje nie po to, żeby dojeżdżać
tylko do jakiejś trasy, tylko żeby dalej ona mogła gdzieś prowadzić. I
doprowadzenie trasy, połączenie trasy WZ z trasą Kartuską daje
możliwość wyprowadzenia ruchu i wprowadzenia ruchu z Gdańska i do
Gdańska z terenu Kaszub. A zatem proponowanie trasy, która
zamykałaby się obwodnicą zachodnią jest po prostu bezsensowne.
Drugim elementem trasa Sucharskiego. Proszę Państwa o trasie
Sucharskiego to Państwo dowiedzieliście się 4 lata temu, a
dowiedzieliście się tylko dlatego, że o to w BRG ktoś wpadł na pomysł
stworzenia ramy komunikacyjnej Gdańska i od tego momentu możemy
mówić o pomyśle skomunikowania Portu i dzielnic wschodnich Gdańska
tym ciągiem komunikacyjnym. Pani radnej Grabarek, pani radna Gdańsk
ma ponad 1000 lat, a planowanie przestrzenne ma więcej lat w tym
mieście niż się pani zdaje. Mówienie o dzielnicy Południe, że została
zaprojektowana w sposób nadmierny jest, świadczy o tym, że pani nie
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orientuje się w procesach jakie zaszły w ostatnich kilkunastu latach. Otóż
w ciągu kilkunastu lat ta wieka dzielnica projektowana na prawie 300400
tyś. mieszkańców została odchudzona o połowę. I to została
odchudzona właśnie dzięki uchwale RMG. Projektując ta dzielnicę,
zaprojektowaliśmy również sprawny układ komunikacyjny. Ten układ ma
szansę teraz zostać wykonany, ponieważ pojawiły się szanse finansowe.
Te szanse dało nam wejście do Unii i pojawienie się Funduszy
Europejskich. Przez ostatnie 15 lat miasto budowało układ drogowy w
takim stopniu w jakim pozwalały na to środki własne. Ja rozumiem
Państwa frustracje, że oto pojawia się szansa na sukces i wy w tej
szansie nie będziecie brali udziału. Dziękuję uprzejmie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Panie Prezydencie.
WPI jak WPI, nie jest to wieloletni plan inwestycyjny na pewno, bo jest
tyle razy zmieniany, że nic nie ma do planu. Zmieniany jest kilka razy w
roku, bodajże 3 raz w tym roku jest zmieniany wieloletni niby plan
inwestycyjny. Ale ni o tym chciałam mówić. Opcja, która rządzi zawsze
po prostu robi to tak, no jak potrafi. Proszę Państwa my mówimy głównie
o inwestycjach drogowych, one są ważne, ale ja nie usłyszałam i nigdy
nie słyszę na tej sesji, żeby ktoś mówił o inwestycjach oświatowych a
przede wszystkim o modernizacji. O inwestycjach tzw. w młodego
człowieka, czy w ogóle w człowieka. Te sprawy, no gdzieś tam się pojawi
zapis, za 4 lata dom pomocy społecznej, gdzieś tam będzie budowana
jedna sala gimnastyczna czy jeszcze ekskluzywne elementy wychowania
sportowego jak tory saneczkowe czy inne. A gdzie są te podstawowe?
Gdzie są te podstawowe, żeby dzieci mogły uprawiać sport i ruch dla
zdrowia na swoich salach gimnastycznych, kiedy parkiety są wypaczone,
kiedy dachy przeciekają i parkiety się wypaczyły, kiedy boiska nie są
zmodernizowane przyszkolne i dzieci niepełnosprawne nie mogą w
ogóle uprawiać żadnego ruchu. Przez 3 lata np. apelowałam i pisałam
różne interpelacje przy Zespole Szkół Nr 8 ul. Majchnera, gdzie są
niepełnosprawne dzieci do liceum włącznie. Niestety jak kamień w wodę.
Pani Dyrektor pisze, ja pisze, mówię o faktach, a WE mówi to jest
nieprawda, tam nic nie przecieka. Proszę Państwa ja nie będę, chcę
przytoczyć tylko powiedzenie burmistrza Hamburga, który na tej sali z tej
mównicy, przy tym jak omawialiśmy czy ma być metropolia czy nie
powiedział takie zdania, Hamburg ma ogromne zainwestowanie
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inwestycyjne i w logistyce, w tej dziedzinie oczekujemy 15 tyś. miejsc
pracy, ale wreszcie trzeba trochę zapomnieć o korzeniach partyjnych a
trzeba działać globalnie na rzecz mieszkańców. Myślę, że te słowa
burmistrza po prostu Hamburga, aż się proszą, aby ktoś się nad nimi
zastanowił, że nie w zależności od tego kto rządzi, jaka partia, to
uderzamy życzeniowo dla różnych instytucji, hipermarketów w
infrastrukturę drogową i inną techniczną. A gdzie są ci ludzie, przy coraz
większej biedzie, przy coraz więcej głodnych dzieciach itd. Gdzie te
inwestycje w ludzi. Inwestycja w ludzi nigdy nie jest stracona. Natomiast
drogowe, jak widzimy są stracone. Kartuska odnowiona i ma koleiny już
dawno, inne drogi, nasze ulice są no już zniszczone. Tak się inwestuje.
Czy to jest efektywność, czy tylko to jest na pokaz? Aha rozkopane jest
miasto, a co będzie po tym rozkopaniu? Czy ta droga będzie trzymała
rok, czy dwa, a później będą koleiny, różne inne rzeczy będą się działy
to już jest nieważne. Apeluję panie Prezydencie i do wszystkich tutaj
radnych, żeby zwracali bardziej uwagą na jakość i na proporcjonalność
tak zwanego zrównoważonego rozwoju, a nie tylko technicznego
postępu, który przez, oczywiście popieram budowę całych dróg tutaj w
Gdańsku, ale zwiększenie transportu spowoduje zanieczyszczenia
środowiska czyli pogorszy życie ludzi. Natomiast nic nie robi się dla tzw.
uspołecznienia transportu miejskiego, co robią inne miasta, czyli budowy
parkingów przed i po prostu dojazdów w śródmieście i bliżej gdzie ludzie
mieszkają, miejską komunikacją nie zatruwającą środowisko i to by był
właściwy
kierunek.
Czyli
zawsze
kierunek,
wszystko
jest
podporządkowane człowiekowi, każda inwestycja, każda droga, każda
budowla, nigdy nie odwrotnie. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy. Pan radny Karalewski.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Przewodniczący.
Ja jeszcze krótko. Dostałem informację przed chwilą, dlatego ponieważ
mówimy o WPI, jestem zobowiązany ten temat poruszyć. W WPI jest
taka inwestycja, która kończy się lada dzień, być może dzisiaj lub jutro.
Ul. Pomorska na odcinku od Subisława do Grunwaldzkiej. Dostałem
informację w tej chwili i należałoby to potwierdzić lub sprostować, że
wiadukt, który tam zbudowano jest mimo pogłębienia dalej za niski i nie
może tam przejechać autobus, no taki, który by dowoził ludzi do Hali
Widowiskowej i TIR z dostawą, który by tam dostarczał powiedzmy
sprzęt i wszystko co tam potrzeba do Hali WidowiskowoSportowej. A
ponieważ inwestycja była związana i z pogłębieniem infrastruktury, z
pogłębieniem właśnie dla takiego celu. W związku z tym mam takie
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pytania, ile wydano na ta modernizację i rzeczywiście czy tam przejedzie
autobus czy TIR z taką wysokością, z takimi parametrami jakie w tej
chwili takie pojazdy mają, tak? Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Meyer.
Radna – BARBARA MEYER
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
KPGiM, której jestem członkiem, jest jedną z wiodących komisji, w której
jest min. budowa bądź remonty dróg. Komisja nasza poprzez swoich
członków, poprzez wskazówki innych kolegów radnych, wskazuje na
wykonania najważniejszych spraw drogowych. I po to, żeby uchwalić
projekty w WPI, mówię o poprzednich, zostało wiele wniosków naszych
wpisanych, teraz bez uzasadnienia dziwnie znikają te zapisy. A
wprowadza się nowe. Przy braku takiej konsekwencji, wciąż komisja
musi sięgać do wniosków sprzed 2 nawet 4 lat, które raz są wpisane raz
ich nie ma. Zaczynam mieć wrażenie, że to jest wykorzystywanie nas
radnych do tego, by tylko własne projekty były realizowane, a projekty
zgłaszane przez komisję, ustalane, potem dziwnie jakoś nie są
realizowane. Myślę, że, no to jest już koniec kadencji, ale tak być nie
może, bo my wciąż sięgamy do wniosków sprzed 34 lat, nie mamy
uzasadnienia, jako komisja, mówię wiodąca w tej sprawie, dlaczego tak
się dzieje. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa pomału wyczerpujemy już listę
mówców. Po raz trzeci zgłasza się pani radna Grabarek. Wyjątkowo, ale
bardzo krótko. Proszę o zabranie głosu.
Radna – ELŻBIETA BRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Ad vocem ponieważ pan Mękal, no niestety wyszedł, ale sprowokował
mnie do tej wypowiedzi. Jeszcze raz zwracam uwagę, że jeżeli
projektujemy jakiekolwiek zadanie, to trzeba mieć odrobinę wyobraźni,
że przy budowie tych potężnych osiedli, a w tej chwili już dzielnicy
Południe, niestety nie zaplanowano środków na infrastrukturę. Nie tylko
drogową ale także edukacyjną. Pragnę przypomnieć, że zaprojektowano
tam 20 szkół, a więc to co mówiła fantastycznie Zosia, jak to się ma do
zrównoważonego rozwoju miasta Gdańska, skoro w innych dzielnicach
szkoły były zamykane. A więc nie ma jakby logistycznego planowania
rozwoju miasta, ale komplementarnego, wszystkich dziedzin i to po
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prostu się mści, że ta krótka kołdra powoduje, że my będziemy na każdej
sesji wzajemnie przekrzykiwać się, które zadanie jest ważniejsze. Dopóki
nie sprowadzimy do jednej podstawowej rzeczy, elementarnej.
Wszystkie dziedziny jednakowo i systematycznie wymagają nakładów.
Zaburzenie tego układu powoduje, że organizm jest chory. I widzimy to w
tej chwili i w dziedzinie edukacji i w dziedzinie kultury, sportu i
komunikacji. A więc zaburzenie tego układu na przestrzeni ostatnich lat
powoduje, że nam się nigdy WPI nie domknie, przy takim systemie
myślenia. Nie domknie nam się. I proszę Państwa trzeba zrobić
naprawdę sanację pewnych wydatków i zweryfikować. Mówimy o tej Hali
nie dlatego panie Przewodniczący Lisicki, że my jesteśmy przeciwko Hali
w Sopocie, ale realnie nasze zasoby finansowe nam nie pozwalały na
taką wielką inwestycję, bo nie mówiliśmy uczciwe, że to zmieni cały
układ drogowy., i to co mój przedmówca przed chwilą powiedział
Koralewski, no taka jest prawda, że dodatkowe inwestycje drogowe robi
się w obrębie nowych inwestycji, kosztem starych zadań. Moja
Słowackiego, o której mówię praktycznie na każdej sesji od 30 lat czeka
na modernizację. Odkąd tam mieszkam to zawsze nas zapewniano, że
jest w planie, że będzie zrobiona. Do niedawno miała status drogi
krajowej, teraz nie jest droga krajową, a więc jej szanse maleją do zera.
Dziękuje.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pan Prezydenta Marcina Szpaka o
ustosunkowanie się do tych wszystkich wypowiedzi i pytań. Bardzo
proszę.
MARCIN SZPAK – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Zanim odniosę się do wypowiedzi poszczególnych radnych, jedna uwaga
generalna. Proszę Państwa oczywiście zawsze by się chciało zrobić
więcej, potrzeby, faktyczne zapotrzebowanie na inwestycję w
infrastrukturę są praktycznie nieograniczone i można tu grube miliardy
złotych w to wpakować. Ja sam mam duże poczucie, że chciałbym
zrobić dużo więcej niż można. Natomiast wiadomo, że są ograniczenia
finansowe, ograniczenia organizacyjne. Ten plan jest niezwykle ambitny i
zakłada niezwykle agresywny program inwestycyjny miasta, taki jakiego
w historii Gdańska, przynajmniej ostatnich kilkudziesięciu lat w tak
krótkim czasie nie było. Teraz jeśli chodzi o konkretne propozycje. Tutaj
pan radny Kasprowicz poruszył bardzo istotny problem, który będzie się
pojawiał przy większości programów rewitalizacyjnych, to jest jak
włączyć społeczności lokalne i partnerów prywatnych w procesy
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przekształcenia wizerunku dzielnicy, że tutaj akurat się ogniskuje na
przykładzie izolacji podziemnej tych budynków. Natomiast to jest
rzeczywiście sprawa organizacyjna, jak prywatnych właścicieli i
wspólnoty włączyć do inwestycji, aby w tym czasie kiedy będzie
rozbierana nawierzchnia również te elementy były wykonane. Wiadomo,
że miasto nie może inwestować w prywatne budynki, natomiast to jest
zadanie w tym momencie dla WGK i GZNK aby tak pracować ze
wspólnotami i prywatnymi właścicielami, żeby w tym samym czasie kiedy
będzie zdejmowana nawierzchnia wspólnoty wykonały swoje prace
związane z izolacją pionową. Wiadomo, że przy tego typu robotach
zawsze najdroższe jest odtworzenie nawierzchni, w tym momencie
bierze to na siebie miasto, więc jest to ewidentny zysk dla wszystkich
mieszkańców. Jest to myślę bardzo ważna kwestia, żeby tutaj dobrze
współdziałać z tymi mieszkańcami. Jeżeli chodzi o uwagi pani radnej
Gosz. Tutaj rzeczywiście przez niedopatrzenie, my nie skorygowaliśmy
zapisu w załączniku 4, oczywiście chodzi o budowę mieszkań socjalnych
i też chciałbym to wnieść jako autopoprawkę. W tej chwili nie jest to dom
socjalny tylko program budowy mieszkań socjalnych. Jeżeli chodzi o
rewaloryzację parków to w załączniku nr 4, czyli w uchwale jest to tak jak
to powinno być, czyli rewaloryzacja parków. Natomiast w uzasadnieniu w
opisie rzeczywiście tam jest to w sposób niewłaściwy, nie chodzi to o
uporządkowanie zieleni, ale tego już nie będziemy zmieniać, dlatego, że
to nie jest w uchwale, tylko w dodatkowych materiałach informacyjnych.
Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Byczkowskiego, jak jest z
porozumieniem z firmą Leclerc. To porozumienie jest już uzgodnione w
tej chwili w całości. Na 3go października jest planowane podpisanie
porozumienia. Jeszcze w tej chwili trwa ustalanie terminu, ale to jest
kwestia już dosłownie najbliższych dni, kiedy sprawa znajdzie swój finał.
Jeżeli chodzi o wniosek pana radnego Byczkowskigo, żeby zmienić
nazwę tego zadania na budowę nowej ulicy Obrońców Wybrzeża ja
proponuję, żeby inaczej to sformułować bo w tej chwili jest modernizacja
ulicy Obrońców Wybrzeża, ja proponuję, żeby zapis brzmiał rozbudowa
ulicy Obrońców Wybrzeża, bo to nie jest nowa ulica, tylko dobudowanie
nowej jezdni. Więc to też chciałbym wnieść jako autopoprawkę,
proponując brzmienie tego zadania rozbudowa ulicy Obrońców
Wybrzeża. Jeżeli chodzi o wniosek radnego Nowaka czyli element Drogi
Zielonej od ul. Marynarki Polskiej do, aż do Hali Sportowo
Widowiskowej, po przygotowaniu koncepcji, którą na zlecenie DRMG
przygotowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Wyszło, że ta
inwestycja będzie warta grubych kilkaset milionów i nie ma możliwości,
żeby ona w całości zmieściła się w tej edycji WPI. My w tej chwili
analizujemy inne rozwiązanie, żeby po przygotowaniu, czy po
zrealizowaniu przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą, wpiąć się ulica
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Nową Gdańską w Nową Kościuszki i ulice Słowackiego, no powstałaby
taka mini rama komunikacyjna. Nie byłoby to rozwiązanie docelowe.,
natomiast dałoby możliwość zamknięcia tego obiegu. Jest to w tej chwili
analizowane i myślę, że w krótkim czasie powinna być odpowiedz na
pytanie czy jest to technicznie możliwe, i czy zmieści się przede
wszystkim w tych ramach finansowych. Uwaga pani radnej Grabarek
odnośnie lodowiska. Ono rzeczywiście nie jest w planie inwestycyjnym i
nigdy nie było w WPI, znajduje się ono w załączniku nr 4. Natomiast
chciałbym tutaj zapewnić panią radną i wszystkich pozostałych radnych,
że w tej chwili bardzo intensywnie badamy możliwość zrealizowania
tego, tej ślizgawki tak naprawdę jeszcze w tym roku. wiemy, że
będziemy mieli w miesiącu październiku, listopadzie zwrot podatku VAT
za GPKM i być może te kilkaset tysięcy złotych na ten cel uda się
wygospodarzyć. W tej chwili badamy czy jest to w ogóle możliwe
technicznie do zrealizowania w tym roku. Mówię, na razie nie jest to
jeszcze deklaracja, że to zrobimy. Natomiast bardzo poważnie się temu
przyglądamy i jest duża szansa, że ta inwestycja zostanie zrealizowana.
Natomiast całkowicie nie mogę się zgodzić z opinią pani radnej
Grabarek, że traktujemy po macoszemu trasę Słowackiego. Ta
inwestycja ma w tej chwili chyba najwyższy priorytet ze wszystkich
inwestycji drogowych miasta. Dowodem na to jest to, że kończone są w
tej chwili prace projektowe. Na część zadań są już pozwolenia na
budowę, na pozostałe do końca roku będzie gotowy projekt budowlany.
To nie jest koncepcja tylko projekt budowlany, czyli kwestia grubych
setek tysięcy złotych, milionów złotych tak naprawdę na przygotowanie
tej inwestycji. Natomiast realizacja nie może się rozpocząć dopóki nie
wykupimy resztek terenów i nie wysiedlimy mieszkańców. Na to
potrzebujemy jeszcze przyszły rok, tak aby od roku 2008 już pełną para
rozpocząć realizację też odcinka między Potokową a Grunwaldzką. A w
przyszłym roku oczywiście podtrzymujemy wcześniejszą deklarację
zrealizowania skrzyżowania Słowackiego – Grunwaldzka. Jeżeli chodzi o
uwagę radnego Kamińskiego odnośnie Wajdeloty. Tutaj oczywiście ta
droga będzie przebudowana z całą infrastrukturą podziemną, czyli tam
są i te rury spustowe i kwestia odwodnienia. Jak najbardziej ta
inwestycja wpisuje się w program rewitalizacyjny i na pewno będzie
jednym z projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane przez
miasto, jako że jest w tej chwili bardzo dobrze przygotowana do
realizacji. Aczkolwiek no do uzupełnienia zostaje ten wątek społeczny i
współpracy ze społecznościami lokalnymi. Jeżeli chodzi o Halę Sportową
i inwestycje towarzyszące czyli kanalizację i modernizację ulicy
Gospody, te inwestycje i tak musielibyśmy wykonać. Odwodnienie tego
terenu i tak byłoby niezbędne. Rzeczywiście realizacja hali w pewien
sposób przyspiesza realizację tamtych zadań. Natomiast to nie jest coś
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takiego co nigdy by nie było realizowane, gdyby nie było hali. Jeżeli
chodzi o trasę WZ to tutaj radny Mękal bardzo dokładnie tutaj ta sprawę
naświetlił. Schronisko dla zwierząt, dlaczego kolejny 1,8 mln. zł.
przeznaczamy na ten projekt. Proszę Państwa ja myślę, że tutaj
rzeczywiście chyba miasto padło ofiarą tego, ze staraliśmy się dogodzić
wszystkim, za dużo uzgodnień ze wszystkimi organizacjami ochrony
zwierząt, uzgodnienia z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, co
poskutkowało, że projekt uzgodniony przez wszystkich jest totalnie nie
funkcjonalny i musi być poprawiony. Pojawiły się nowe wytyczne Lekarza
Wojewódzkiego Weterynarii i to jest nic innego jak realizacja tych
zaleceń przy pewnym zwiększeniu również przepustowości tego
schroniska. Jeżeli chodzi o Lechię i zaoraną bieżnie, tutaj oczywiście
podtrzymujemy wcześniejsza deklarację, że bieżnia lekkoatletyczna
powstanie na obiekcie GOKFU przy ul. Grunwaldzkiej. Aczkolwiek
przystąpienie do tych prac nie było możliwe ze względu na to, że cały
czas trwały prace nad planem miejscowym, który mieliśmy nadzieję, że
zostanie uchwalony na poprzedniej sesji, niestety on spadł z sesji i
dopóki ten plan nie zostanie uchwalony tak naprawdę nie jest możliwe
przygotowanie pełnej koncepcji dla rozbudowy tego obiektu, a tylko w
takim układzie ma to sens jeśli będziemy realizowali kolejne etapy
większej koncepcji, a nie tylko samą bieżnie. Tutaj oczywiście pojawił się
też wątek obwodnicy południowej poruszony przez pana radnego
Koralewskiego. Oczywiście mogę tutaj zapewnić wszystkich radnych i
wszystkich mieszkańców Gdańska, że traktujemy ta inwestycję z
ogromną uwagą, staramy się wspierać Generalna Dyrekcję jak tylko
można, żeby przebiegała ona jak najszybciej, jak najsprawniej, mając
świadomość ogromnego znaczenia tej drogi dla odkorkowania
Śródmieścia. Jeżeli chodzi o Gdańsk Południe to tutaj oczywiście są
zaprogramowane i to na najbliższe lata. W tym roku zakończona jest
realizacja skrzyżowania ul. Platynowej, Wawelskiej, Świętokrzyskiej.
Natomiast w przyszłym roku zrealizowane zostanie skrzyżowanie,
fragment ulicy Niepołomnickiej, Świętokrzyskiej w okolicach ulicy
Niepołomnickiej oraz ten brakujący fragment, o którym mówił pan radny
Sowiński ul. Zamiejskiej. To już jest w planie, zostanie zrealizowane w
przyszłym roku. również szybko planujemy przystąpić do realizacji
fragmentu ulicy, trasy PP tak zwanej, w partnerstwie z firmą TESCO, z
która mamy podpisane porozumienie, która w tej chwili wykonuje
dokumentację techniczną dla tej inwestycji, to jest odcinek, przedłużenie
Sikorskiego, od Worcela do Małomiejskiej. Oczywiście trasa Łostowicka
jako największa inwestycja w tym obszarze jest przewidziana też już
bardzo szybko, bo w latach 20082009, czyli niezwłocznie po
uregulowaniu spraw terenowoprawnych dla tej inwestycji. Oczywiście to
o czym mówiłem, co wymaga jeszcze przygotowania i programowania to
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jest oczywiście ulica Świętokrzyska. Dlatego, że jest ona obecnie na
etapie koncepcji i musi być opracowana szczegółowa i koncepcja
techniczna i projekty budowlane, to na to potrzeba trochę czasu. Pani
radna Grabarek poruszała kwestie taką, że budujemy drogi tam, gdzie
powstają hipermarkety, co oczywiście po części jest prawdą. Natomiast
zwykle tak jest, że to hipermarkety płacą za układ drogowy. Czyli miasto
albo dokłada do tego symbolicznie, albo nic nie dokłada. Natomiast
powstaje
znakomity
układ,
znakomite
poprawienie
układu
komunikacyjnego, za pieniądze prywatne tak naprawdę wiec jest to
bardzo dobre wykorzystanie okazji, którą stwarza przyjście inwestorów
prywatnych. Uwaga pana radnego Łęczkowskiego. Ja dziękuję za
przypomnienie, oczywiście my mówiliśmy, ze to jest pomyłka i to również
chciałbym wnieść jako autopoprawkę, zmianę nazwy druga jezdnia ul.
Gospody, to nie jest fragment Drogi Zielonej i tę część należy wykreślić z
treści uchwały. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II to oczywiście planujemy
rozpoczęcie modernizacji tej ulicy od przyszłego roku. radna Gosz tutaj
poruszyła jeszcze jeden wątek, mianowicie częstych zmian WPI. Pani
radna WPI był zmieniany w tym roku tylko 2 razy. I tak naprawdę coraz
mniej zmieniamy w WPI, co tak naprawdę świadczy o jego dobrej
jakości. Zmieniane są tak naprawdę wyłącznie, prawie wyłącznie kwoty
zadań wynikające z rozstrzygnięć przetargowych. Tak naprawdę
struktura dokumentu praktycznie się w ogóle nie zmienia. Jeżeli chodzi
o. Pani radna Meyer mówiła o wnioskach, które zostały wykreślone. Ja
bym poprosił o konkretne informacje, bo będę mógł się odnieść, bo w tej
chwili nie mogę się tutaj ustosunkować nie wiedząc dokładnie o jakie
wnioski chodzi. Także bym poprosił o przedstawienie, listę tych
wniosków. To by było chyba tyle. Jeśli chodzi o wyjaśnienie
przepustowości wiaduktu przy Pomorskiej, to za chwileczkę postaramy
się tą informację jeszcze Państwu przekazać. A jeszcze na komisji, ja
zapomniałem to powiedzieć wcześniej, na wstępie, pojawiała się kwestia
oznaczeń na przystankach. Ja obiecałem, że podczas sesji tę sprawę
przedstawię. Otóż po konsultacjach w ZDiZ i WGK doszliśmy do
wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest rozszerzenie projektu
systemu informacji miejskiej o dodatkowy moduł oznaczeń na
przystankach i ZDiZ w ramach istniejącej puli środków dostanie w
najbliższych dniach pełnomocnictwo na przygotowanie dokumentacji
projektowej na wykonanie oznaczeń na przystankach i w ramach
systemu informacji miejskiej sukcesywnie będą one wykonywane.
Bardzo dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo panu Prezydentowi. Proszę Państwa część wniosków
została przyjęta jako autopoprawki. Ja zwrócę się do szefów komisji, bo
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ich wnioski, które zostały złożone mają charakter oczywiście i tu proszę
o potwierdzenie, tylko wniosków, to nie są poprawki, które należy
głosować. Szanowni Państwo bardzo proszę wszystkich na salę. Proszę
Państwa druk 2020. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1863/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata
2007  2011
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
PANIE Przewodniczący chciałem przed głosowaniem się wypowiedzieć,
ale chciałbym podziękować panu Szpakowi, bo nie zgadzając się z
całością tego projektu, uważam, że proporcje, mówiąc umownie i w
skrócie, proporcje drogowe, a proporcje działań, które mogą odczuwać
wszyscy mieszkańcy Gdańska nie są dobrymi. To chciałbym
podziękować, że jednak jest osoba, która zajmuje się rozwojem miasta
Gdańska i powiedzieć jeszcze coś innego, że no jestem zaszokowany, w
historii tej Rady Miasta chyba po raz pierwszy mamy taką sytuację, ze
przy przyjmowaniu tej uchwały nie ma Prezydenta Miasta, który nie
raczył wypowiedzieć się na ten temat, bo nie jest zainteresowany, więc
dziękując panie Wiceprezydencie, że ktoś się tym miastem zajmuje.
Jeszcze raz dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Maciej Lisicki. Proszę o krótkie wypowiedzi.
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Radny – MACIEJ LISICKI
Panie radny Kamiński chciałbym panu przypomnieć, że pan Prezydent
Szpak jest zastępcą pana Prezydenta Adamowicza przez niego
powołanym. Dziękuję.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Tak ja mam tego pełną świadomość. Dlatego dziękuję panu
Prezydentowi, który pracuje, a nie na przykład sprzątaczce w UM.
Dziękuję bardzo.

3)

Przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze
miasta Gdańska w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 20072013” oraz
wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z Gminą Miasta
Sopotu i Gminą Miasta Gdyni przygotowania i realizacji tego (druk
nr 2002  poprawki r.Grabarek)

Pan ANTONI SZCZYT – Zca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa KPGiM opiniowała pozytywnie, KTiS
opinia pozytywna. Przechodzimy do dyskusji. Przypomnę tylko, że
wpłynęła poprawka do projektu uchwały o wpisanie 10 punktów
dodatkowo. Poprawka pani radnej Grabarek, której teraz oddaję głos.
Radna – ELŻBIETA GRABAREK – BARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Proszę Państwa tu nie chodzi o powtórzenie sytuacji sprzed miesiąca
tylko cieszę się bardzo, że po ostatnim posiedzeniu KTiS pan Dyrektor
Szczyt przygotował właśnie taki projekt i myślę, że gdyby załączyć
aneksem do uchwały, myślę, nie byłoby problemu i sytuacja byłaby
jasna. Natomiast ten nowy druk 2002 z zapisem w §1 i infrastruktura
praktycznie niczego nie załatwia, ponieważ musimy pamiętać, ze po nas
przyjdą inni i jest ta sama sytuacja, że borykamy się, piszemy
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interpelacje. Ja tu Państwu dzisiaj przytoczyłam dokumenty, że od 99
roku prosiłam o miejsca parkingowe, pisałam wielokrotnie o tych
zagadnieniach na przestrzeni tych lat. No i efekt jest jaki jest. Na dzień 1
września, kiedy była inauguracja roku szkolnego w III LO pani Dyrektor
mi zarzuciła, że wielokrotnie przecież monitowała w sprawie wiaty
rowerowej, do dzisiaj tej wiaty nie ma. A więc jestem to
niekonsekwentna, nie skuteczna. Natomiast nijak się to ma, bo
korespondencja się toczy między wydziałami, a ludzie na dole nie widzą
efektu. I to między innymi było motywem wypunktowania konkretnych
elementów infrastruktury do realizacji. Bo ja tutaj nie ujmuję panu
Dyrektorowi zaangażowania wielkiego w budowę dróg rowerowych, w
nagłaśnianiu alternatywnej komunikacji, to wszystko się zgadza. Ale
jeszcze raz apeluję do Państwa o jedną rzecz. To nie ma być zabawa w
rower, to ma być alternatywna komunikacja, także dla osób słabych,
które niestety w tych ciągach komunikacyjnych napotykają różne bariery
architektoniczne, między innymi schody, nie mają gdzie tego roweru
zaparkować i stąd taka była inicjatywa z tymi moimi poprawkami. Panie
Dyrektorze apeluję, błagam pana, by pan to zapisał aneksem i nie ma
problemu i ja wycofuję te wszystkie poprawki. I myślę, że tutaj
wychodzimy na, ja idę w kierunku pana, pewien kompromis, że wycofuję
te wszystkie poprawki, a pan tylko do uchwały dodaje taki aneks. Nie
burzy to, broń Boże, układu z Gdynią czy Sopotem, bo nikt nam palmy
pierwszeństwa nie odbierze. Jako dowód rzeczowy z kserowałam
Państwu moje pismo do pana Szczurka, który nawet nie był uprzejmy mi
odpisać, bo się nie da po Gdyni jeździć rowerem. Apelowałem do niego
w maju, żeby przynajmniej między Legionów a Harcerską poprawił
chodnik, bo to jest naprawdę bariera architektoniczna dla wszystkich, a
pan prezydent Gdyni nawet nie był uprzejmy mi odpowiedzieć na pismo
od maja. A więc nie mówmy, że Gdynia jest dla nas jakimś partnerem,
Gdynia się od nas może uczyć. W związku z tym jeżeli my idziemy
trochę dalej, to te projekty wcale nie muszą być identyczne i my możemy
im właśnie pokazać, że także będziemy robić infrastrukturę. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Czesław Nowak.
Radny – CZESŁAW NOWAK
Proszę Państwa ja nie będę tutaj chwalił pana Dyrektora Szczyta i w
ogóle miasta Gdańska, że jesteśmy tacy dobrzy, bo tu już w Polsce
wiadomo, że Gdańsk ścieżkami rowerowymi stoi. Natomiast ja od paru
lat walczyłem o to, żeby Brzeźno i Jelitkowo połączyć odrębną obok
biegnącą ścieżką rowerową. I te znalazły się w planie na 2007 rok. Ja się
z tego bardzo cieszę, ale ja bym proponował pan dyrektorowi, żeby
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zacząć to budować od marca, żeby na sezon letni już ta ścieżka została
zbudowana. Bo jeżeli ją rozgrzebiemy na lato, to zablokujemy sobie
dodatkowo tą, którą mamy. Żeby sezon turystyczny przyszłoroczny
zacząć z tą nową ścieżką biegnącą obok obecnego chodnika, czy
obecnej ścieżki rowerowej i chodnika razem między Jelitkowem i
Brzeźnem. I tu miałbym prośbę, nic więcej nie chcę proponować, ale
żeby zacząć już powiedzmy od marca, żeby na czerwiec to skończyć.
Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Byczkowski.
Radny – WŁODZIMIERZ BYCZKOWSKI
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Znaczy się no chcę rozpocząć od tego, że nie chcę składać wniosków do
projektu tej uchwały. Natomiast pewne uwagi chcę nanieść. Znaczy
jedna rzecz mnie cieszy, że taki program powstaje i ścieżki rowerowe
będą prowadziły od jednego punktu do punktu końcowego i to
porozumienie nam w jakiś sposób to gwarantuje, że wsiadając na rower
w Gdańsku dojedziemy ścieżkami rowerowymi do Gdyni. Natomiast
chciałbym zwrócić uwagę, że niestety trafia się tak, że budujemy ścieżki
rowerowe tutaj powiem lokalne, które w zasadzie prowadzą do nikąd i
między innymi przykładem takiej ścieżki rowerowej, która prowadzi do
nikąd to jest ścieżka rowerowa przy ulicy Spacerowej, budowana, w tej
chwili oddana do użytkowania. Jak również podobną funkcję spełnia
ścieżka rowerowa , która prowadzi, można powiedzieć na przedłużeniu
ul. Jagiellońskiej do Zatoki Gdańskiej. W zasadzie jadąc od Zatoki
Gdańskiej kończy się na łuku ulicy Dąbrowszczaków i nie prowadzi
nigdzie dalej. Ja pewną propozycję do WPI rozwiązania tej sytuacji
przedstawiłem, mam nadzieję, że ona w przyszłości w jakiś sposób
będzie wzięta pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o ulice Spacerową, to
faktycznie jadąc tą ścieżką rowerową wyjeżdżamy za leśniczówkę i
wjeżdżamy, że tak powiem pod prąd, że tak powiem ul. Spacerowej. Co
prawda w tym programie widzę, że jest koncepcja doprowadzenia do
obwodnicy. Natomiast wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby,
gdyby ta ścieżka rowerowa była budowana przy pierwszym, równolegle z
pierwszym odcinkiem ul. Spacerowej. To jest jedna sprawa. Druga rzecz,
chciałbym zwrócić uwagę na jakość budowanych ścieżek rowerowych.
Niestety ta ścieżka rowerowa przy ulicy Spacerowej, która została
wybudowana uważam, że jest co najmniej wątpliwej jakości jeśli chodzi o
samą nawierzchnię asfaltową tej ścieżki. Na KB otrzymałem informację,
że zastrzeżenia zostały zgłoszone przy odbiorze i te poprawki będą w
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chwili obecnej wykonywane prawdopodobnie do 15 października, z tym,
że ja jeżdżąc tam od czasu do czasu nie widzę, żeby tam cośkolwiek się
działo. Następną sprawą jest, między leśniczówką a wjazdem do ZOO,
moim zdaniem, jest tam źle zrobione odwodnienie ulicy Spacerowej tej
nowej i w związku z czym spadająca woda opadowa nanosi duże ilości
piasku na tą nową ścieżkę rowerową. W związku z tym chciałbym też
zwrócić uwagę na to, że jeżeli budujemy, jeżeli wydajemy pieniądze,
żeby również zwracać uwagę na jakość wykonywanych ścieżek
rowerowych. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Lisicki.
Radny – MACIEJ LISICKI
Proszę Państwa ja tylko chciałbym zabrać głos w sprawie poprawki pani
Elżbiety Grabarek. No wracamy do dyskusji z poprzedniej sesji. Elu, ja
doceniam twój wkład, twoje zaangażowanie, twoją determinację na rzecz
rozwoju ścieżek rowerowych w Gdańsku i w 100% ją popieram, ale
naprawdę tej poprawki nie można dzisiaj przegłosować. Nie dlatego, ze
ona jest nierozsądna, te zapisy są bardzo mądre, słuszne, ale ta nasza
uchwała musi być tożsama z uchwałą gdyńską i sopocką. I naprawdę
apeluję, jeśli chcesz rozwoju tych ścieżek, jeśli chcesz dać szansę na
zdobycie kolejnych funduszy unijnych tym 3 miastom aglomeracji, to
prośba, wycofaj ta poprawkę, bo jej nie wolno przegłosować. Naprawdę
nie wolno. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Bumblis.
Radny – MAREK BUMBLIS
Wielokrotnie, dwukrotnie na posiedzeniach komisji bardzo dokładnie
analizowaliśmy poprawki pani Eli Grabarek  Bratoszewicz. I chcieliśmy
podziękować za umieszczenie poprawek w wersji, które zaproponowała
komisja, ponieważ w tym brzmieniu mieszczą się dokładnie wszystkie
propozycje, które pani radna Grabarek proponuje w swoim wniosku.
Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Chmiel.
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Radna – MAŁGORZATA CHMIEL
Ja chciałam tylko króciutko poprzeć pana Byczkowskiego. Rzeczywiście
panie Dyrektorze ja też mam wiele, wiele sygnałów, że wadliwie jest
wykonana ścieżka wzdłuż ul. Spacerowej. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I pani radna Elżbieta Grabarek.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Proszę Państwa.
No niektórzy się dziwili, że dzisiaj nie przyjechałam rowerem, bo już
jakby to jest panorama, że mój rower regularnie stoi, ale wysiadł mi
akumulator w samochodzie, więc to jest dowód na to, że odstawiłam na
całe wakacje samochód i tak się stało, musiałam się z samochodem
przeprosić. To jest dowód na to, że jeżdżę. Więc jeszcze raz panie radny
Lisicki, ja może się powtarzam, ale powiem to co miesiąc temu, kieruję
się troską o bezpieczeństwo, o komfort jazdy i to żeby to naprawdę
służyło mieszkańcom. To nie chodzi o to, żeby ronić sobie show pt.
rekreacja raz w miesiącu czy kiedykolwiek tam raz na pół roku wsiadam
na rower, ale jeżeli myśmy przeszli z programu rekreacji na
alternatywnej komunikacji, to musi być infrastruktura. I ja dlatego w tych
punktach to wymieniłam. Rozmawiałam dzisiaj z panem Antonim,
naprawdę się lubimy ale 3 razy pisałam o nieszczęsnych schodach, to
jest ten tunel przy dworcu. Proszę Państwa, ja regularnie dźwigam rower
na plecach. No przecież to nie o to chodzi, że my budujemy drogi
rowerowe, na których znajdują się tunele i rowerzysta skazany jest na
dźwiganie. No proszę Państwa, tylko dlatego pozwoliłam sobie to
wypunktować, bo to ćwiczę, regularnie ćwiczę. I dziękuję za taką uwagę,
bo jest niesympatyczna i niegrzeczna, bo naprawdę jeżeli wy macie w
świadomości budowanie dróg rowerowych dla silnych mężczyzn to ja
dziękuje o takiej komunikacji.
Miesiąc temu z kserowałam wam
materiały i powiedziałam, że jeżeli chcemy żeby była alternatywna
komunikacja to ona ma być dla dzieci, dla starszych ludzi, a więc musza
być usunięte bariery architektoniczne i sensownie przemyślane,
wytyczone drogi. I to było moją intencją. Druga rzecz, o której jeszcze
przypominam o tej nieszczęsnej zielonej strzałce. I tutaj okazało się, że
wy jako kierowcy zapominacie, że pierwszeństwo przejazdu ma
rowerzysta i prosiłam pana Antoniego nie dalej jak na komisji sportu,
żeby podał liczbę wypadków, kolizji z udziałem rowerzystów. Proszę
Państwa są ofiary śmiertelne, a więc nie mówimy o zabawie, mówimy o
bardzo ważnych sprawach. Musi być bezpieczna komunikacja, w
związku z tym musimy taki projekt przygotować i tonie jest tylko element
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budowy dróg, ale odpowiedniej informacji, oznakowania i usuwania
barier. I ja jeszcze raz proszę pana antoniego, dołączyć to jako aneks i
nie ma sprawy ja wycofuję. I tylko w tym kontekście to mówię, o
powadze problemu a nie o zabawie. Bardzo, osobę, która taką uwagę
zwróciła, że mogę dźwigać rower na plecach, o przeproszenie mnie, bo
to jest niepoważne.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Proszę Państwa wracamy do tego samego co było sprzed miesiąca. Ja
pytałam dokładnie czy po prostu pani radna Grabarek, która na pewno
ma wiele racji, będzie zadowolona z nowego zapisu, i z nowego
uzasadnienia i wyjaśnienia, które dokonał pan Dyrektor Szczyt. Czyli
wyjaśnił co rozumie się pod infrastrukturą techniczną i te inne
zagadnienia. Powiedziano mi tak. Już dostała odpowiedz, jest
wyjaśnione. Ja nie mówię, że tu nie ma racji. Ale proszę Państwa, tutaj
chodzi nie tylko o jedno miejsce, że rower trzeba nosić, takich miejsc
można wskazać bardzo dużo i te rzeczy musza być kompleksowo
rozpatrzone w realizacji tego właśnie programu Rozwoju Ścieżek
Rowerowych. Ja nie wiem, po prostu czy koleżanko Elżbieto, czy to
wyjaśnienie, które przeczytał pan Szczyt, przecież ono będzie istniało,
przecież to jest zapis w uzasadnieniu, więc czy to nie wystarczy. Ale
jeżeli tak radny uważa, on ma prawo. Następną sprawą, którą
chciałabym zaapelować do pana Dyrektora i pana Prezydenta, żeby
wziąć pod uwagę ilość wypadków, o czym mówiła pani Grabarek, mówiła
na zielonych strzałkach, a ja mówię nie na zielonych strzałkach, tylko na
ścieżce Jana Pawła II, prowadzącej na molo. Proszę Państwa w zeszłym
roku było w ogóle w Gdańsku 1000 wypadków z udziałem rowerzystów.
Tam na styku ul. Jana Pawła II i Czarnego Dworu w zeszłym roku proszę
Państwa, pani Dyrektor jednej ze szkół gdańskich będzie inwalidą do
końca życia, bo na rowerze jadąc podjechała jej inna osoba i po prostu
tak wkręciło jej nogę, że rehabilituje się i musi przejść na rentę albo
emeryturę. I apeluję panie Dyrektorze, panie Prezydencie żeby wziąć
pod uwagę ten odcinek. Myśmy stworzyli warunki, że ludzie mają tam
jechać, bo jest tam piękne molo i morze, natomiast żeby przyspieszyć,
żeby to nie było przypadkiem za 3 czy 4 lata w programie, tylko żeby to
zrobić w pierwszej kolejności. Bo naprawdę tam jest bardzo dużo
wypadków. Dziękuję za uwagę.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa nie ma mówców. Ja sobie pozwolę
zabrać głos, bo jak ja czytam uchwałę i w tej uchwale Szanowni Państwa
pisze tak, RMG uchwala co następuje w §1 przyjmuje się program,
szczegółowy wykaz zadań, wyraża się wolę i nagle się dopisuje w 4 pkt.
budowa zamykanych wiat rowerowych. Przepraszam jak to brzmi? I tak
możemy po kolei każdy z tych punktów prześledzić, że to nie jest, to nie
ma charakteru. Proszę zobaczyć jak ta uchwała będzie wyglądała nasza.
Proszę sobie wziąć tą uchwałę i te poprawki i przeczytać. W 4tym pkt.
nagle budujemy zamykane wiaty, czy to powinno być tutaj? Szanowni
Państwo to chyba troszeczkę nie tak. Proszę się nad tym zastanowić.
Pani radna Monika Tomaszewska.
Radna – MONIKA TOMASZEWSKA
Przepraszam, bo mi się wydaje, że mówimy o wspólnym celu, tylko
mamy inne sposoby dojścia i realizacji tego celu. To jest intencja woli,
tak, współpracy. Natomiast wszelkie szczegóły dotyczące infrastruktury i
budowy tych ścieżek będą włączone do programu operacyjnego. Ta
intencja woli, współpracy nie przekłada się na to, że Gdynia nam będzie
w Gdańsku budowała ścieżki, tylko my będziemy te ścieżki budowali
wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Po prostu mówiąc krótko, trochę
poczekamy, oczywiście będziemy patrzyli na pana Dyrektora Szczyta,
czy rzeczywiście te deklaracje, które zostały tutaj złożone i podtrzymane,
że zostaną włączone do programu operacyjnego, faktycznie w tym
programie się znajdą. To chodzi tylko i wyłącznie o intencję woli, która
musi brzmieć tak samo, nic więcej.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I pani radna Grabarek.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Proszę Państwa proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie jest tak, ze ja
jestem wbrew programowi, bo nie chciałabym być tak odebrana. Jeżeli
pan Antoni mi tutaj zapewni, ze zacznie budować, to znaczy ja myślę, że
na parkingach samochodowych boksy rowerowe, które będą oczywiście
zamykane, plus w szkołach wiaty plus mówię no zrobi parę tych barier
architektonicznych, które w interpelacjach wypisałam, to ja dzisiaj
ustępuję. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja poproszę w takim razie pana Dyrektora tutaj o odpowiedz na te
pytania. Bardzo proszę.

46

ANTONI SZCZYT – Zca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Ja odpowiem na 6 pytań, które Państwo postawiliście. Pan radny Nowak,
na Przymorzu, oczywiście to jest pozycja nr 1 do budowy w roku 2007. ta
propozycja, którą pan radny powiedział nam na temat Osowej i drogi
Spacerowej, ona jest w tej chwili w ramach gwarancji, naprawa będzie
do 15 października i te wątki, które pan podniósł będą uregulowane. Tu
pani radna również o tym mówiła. Trzeci wątek wypadków. Ja mam
zarejestrowanych z policji 107 wypadków, natomiast kolizji było około
1000. Natomiast to co pani radna Gosz powiedziała o programie
bezpieczeństwa, mieliśmy już przygotowany program na miesiąc
październik, teraz oni przesuwali na listopad spotkanie z policją, w
sprawach GAMBITU gdańskiego, część rowerowa, będzie ten temat
wstawiony jako ten podstawowy, i strzałki, wszystko. Zaprosimy panią
radną Gosz, zaprosimy panią radną Grabarek, żeby brały udział w tym
spotkaniu. I ostatnia sprawa, dziękuję pani radnej za takie podejście, te
wszystkie wątki jakie ja czytałem, one będą zawarte w tym studium
wykonalności, które rozpoczniemy w październiku procedować. Państwo
to otrzymacie jeszcze w październiku, początki studium wykonalności na
bazie naszej uchwały. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja pytanie mam do pani radnej. W takim razie w tak postawionej
sprawie, jak pani radna?
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Tak, wycofuję, bo chcę, żeby pan Antoni Szczyt spał spokojnie.
Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I ostatni głos w dyskusji pan radny Olszewski.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję panie Przewodniczący.
Panie Dyrektorze ja po prostu tylko dopytuję to co było na poprzedniej
sesji, bo ten sam projekt wchodzi w całości. Mi chodziło o
bezpieczeństwo rowerzystów. Jak ich wytrącić z szybkości, jakim
mechanizmem formalnym zadziałamy, żeby oni w pełnym pędem nie
wjeżdżali pod samochody. Po prostu wracam do protokołu, to co
mówiłem wcześniej, nie mam żadnej wiedzy, pan panie Dyrektorze i
Prezydent żeście odpowiedzieli ogólnie, ale liczyłbym na to i oczekuję
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właściwie, że jakaś informacja szczegółowa będzie. Na jakim etapie, jak
przystąpiliście, jak chcecie te problemy porozwiązywać.
ANTONI SZCZYT – Zca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Taką informację pan radny otrzyma w październiku, po spotkaniu
naszego zespołu GAMBIT gdański. Natomiast powiem tak, ze tam były 2
wątki, pan radny podniósł kwestię jazdy rowerzystów w tej chwili w
trakcie prowadzenia robót na ul. Uczniowskiej, w czasie tego robot, gdzie
jest zawężone wszystko i tam próba jest taka, żeby policję uczulić i straż
miejską, która w pewnych miejscach może brać udział w tych kontrolach.
A drugi wątek, wprowadzimy naturalne ograniczenia, przeszkody, na
czas trwania robót, żeby, zawęzimy miejsca wyjazdów, żeby ci
rowerzyści nie mogli wjeżdżać prosto pod samochody. Jest to w ramach
bieżącej działalności, ale to panu wszystko w październiku, po spotkaniu
komitetu przekażemy. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Druk 2002. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
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UCHWAŁĘ NR LV/1864/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na
obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. „ Rozwój
Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007
2013” oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z
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Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdyni przygotowania i
realizacji tego.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

4)

Ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2006 r.
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wyrażenie woli
udzielenia pożyczki (druk nr 2010)

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opinia pozytywna, KPGiM opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LV/1865/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w
2006 r. Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wyrażenie woli
udzielenia pożyczki
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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5)

Udzielenia
dotacji
celowej
na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (druk nr 2003)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opinia pozytywna, KK opinia pozytywna.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ja przepraszam, ale mam jedno pytanie. Oczywiście w projekcie
uchwały mówimy o odbudowie, ale równolegle cały czas rozmawialiśmy
o tym, że trzeba poddać renowacji zabytki, które były wewnątrz kościoła
Św. Katarzyny. Ja bym chciał się spytać, czy jest przygotowywana taka
specyfikacja, która określiłaby właśnie, po pierwsze wyliczyłaby te
zabytki, określiła mniej więcej szacowany koszt ich renowacji. Bo wiele
podmiotów, zwłaszcza tych mniejszych, a nawet osób prywatnych byłoby
zainteresowanych tym aby nie tyle w samą odbudowę ile właśnie w
renowację tych zabytków się zaangażować. Także i Związek Miasta
Nadwiślańskich, który potwierdza to jakby, deklarację swoją, którą złożył
już zaraza po tej tragedii, która nastąpiła.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.
Kwota, którą przekazujemy, oczywiście w lwiej części będzie
skonsumowana na odbudowę, ale nie oznacza to, że z tych pieniędzy
nie mogą być finansowane też wszelkie prace konserwatorskie związane
z zabytkami ruchomymi. Nie mniej oczekujemy na opracowanie
pewnego programu ze strony i muzeum i karmelitów dotyczącego
renowacji zabytków ruchomych. Na pewno sami będziemy jeszcze jako
gmina uczestniczyć w procesie dotowania tego typu prac.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?
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przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LV/1866/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6)

Wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta Gdańska
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie zadania  projekt badawczy XIII wiecznego
zespołu kościelno klasztornego zakonu Dominikanów w Gdańsku
(druk nr 2012)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KB opinia pozytywna, KK opinia pozytywna. Pan radny
Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Dziękuję panie przewodniczący.
Proszę Państwa, chciałem się z dużym uznaniem odnieść do
procedowania tej uchwały. Tak się złożyło, że miałem możliwość
obserwowania, częściowego po prostu uczestniczenia w przygotowaniu
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tej uchwały, i chciałem o 2 rzeczach powiedzieć bardzo pozytywnych.
Pierwsza to o bardzo dobrej współpracy, jeżeli jest dobra wola jednostek
samorządu terytorialnego. Chciałem Państwu powiedzieć, ja
uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem województwa, ja nie znam
pana, nie znałem wcześniej pana Marszałka Kozłowskiego, ale chciałem
tu Wysoką Radę poinformować, że Marszałek Kozłowski po
argumentacji w ciągu 15 minut podjął 2 ważne decyzje budżetowe dla
Województwa Pomorskiego i doprowadził konsekwentnie do tego, że te
pieniądze się znalazły. I druga też istotna sprawa. Miałem możliwość
obserwowania też służb miejskich, mam na myśli stojącego obok
konserwatora miejskiego, WUiA, wydział, ten którym kieruje teraz pani
Dyrektor Bierut i powiem, ze byłem pod wrażeniem, jak jeżeli się chce
można ta kwestię przeprowadzić. A mówię ten wstęp po to wszystko, że
z mojej wiedzy wynika, że tą kwota pieniężną prawdopodobnie nie
rozwiążemy całego problemu. Chociaż na dzień dzisiejszy ona daje
podstawy do tego, żeby kontynuować proces. I chciałbym apelować i
taką rzecz, żeby z taką samą życzliwością jak trza będzie pogłębić to co
powiedział pan Prezydent, ten problem, to żeby z taką samą
życzliwością te 2 instytucje, mam tu na myśli nas, bo nas to też dotyczy,
mogły współpracować, jeżeli będzie potrzeba większej kwoty pieniężnej,
bo co do meritum nie trzeba po prostu przekonywać, ci którzy znają
problem, to wiedzą jak on jest z jednej strony złożony prawnie i
ekonomicznie trochę, a jak jest potrzebny dla rozwiązania i tylko o taki
apel chciałem adresować i o tą życzliwość ze strony Prezydenta i jego
służb w przyszłości, że jak trza będzie dodatkowych środków, to żeby z
taką samą wolą, co nie zawsze się zdarza, to już mówię z pewny
sarkazmem, rozwiązywać tą sprawę. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Witamy pana radnego Klimczyka. Pani radna Zofia
Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja mam pytanie. Bo ja się zgadzam, że to jest bardzo chwalebnym, bo te
badania trzeba jak najszybciej po prostu wykonać, ale ostatnio
Marszałkowi Województwa przekazujemy to, ziemie, grunty prawie za
darmo, za 5 % i tutaj dajemy pomoc finansową. Dlaczego to jest
zapisane, ze my dajemy finansową Marszałkowi, bezzwrotną chyba bo
tu nie pisze, czy ona podlega zwrotowi. Bo pomoc jest raczej, może być
zwrotna i bezzwrotna. A dlaczego nie jest zapisane, ze po prostu
Gdańsk współuczestniczy w dokonaniu tych prac, przeprowadzeniu tych
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prac i na ten cel przeznacza 85 tyś. zł. To zupełnie inaczej by brzmiało
dla samorządu Gdańska. A tak po prostu Marszałek załatwił sobie
pomoc finansową i będzie, że on wykonuje prace badawcze, a tak po
prostu Gdańsk wspólnie jako gmina by była współudziałowcem tych
robót i by była prawdopodobnie na wszystkich banerach czy
transparentach informacyjnych. Dla mnie jest to troszeczkę poniżanie
gminy Gdańsk, jej udziału w tak ważnych przedsięwzięciach jako
samorządu. Bo my się podczepiamy pod samorząd ale my z tymi
pieniędzmi samymi moglibyśmy wystąpić jako, że my się dokładamy a
nie pomagamy i o to mi chodzi. Dlaczego my poniżamy tak gminę
Gdańsk, w tak ważnych sprawach, żeby jej nigdzie nie było tylko jako
pomoc finansowa, czyli jako ta najniższa możliwa działalność gminy. Nie
zgadzam się z takim podejściem, żeby gmina i samorząd Gdańska był
tak traktowany z plusem na rzecz Marszałka Województwa
Pomorskiego. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Pan Prezydent.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo. Szanowna Pani.
No jestem trochę zaskoczony tą tezą, bo skąd teza, że pomoc jest
czymś poniżającym. Trzeba brać pod uwagę fakt, że ta pomoc
finansowa dotyczy badań w miejscu, które to badania prowadzi Muzeum
Archeologiczne jako jednostka podległa Marszałkowi. Gdyby chcieć to
zrobić indywidualnie z naszej inicjatywy, to co też oczywiście mogłoby
być możliwe, musielibyśmy w drodze przetargu szukać wykonawcy
tychże badań. Pytanie, czy 2 wykonawców badań na jednym obszarze
doszłoby do porozumienia i czym to by się mogło skończyć. Wyniki tych
badań konsumuje cała społeczność i społeczność miasta Gdańska i
społeczność całego województwa i społeczność całego kraju. To jest
nasza historia, to jest nasza tożsamość, to jest nasza na temat tego
miejsca. Ja po prostu szczerze powiem, nie rozumiem pani intencji.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?

za
przeciw
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UCHWAŁĘ NR LV/1867/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta
Gdańska
pomocy
finansowej
Samorządowi
Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie zadania  projekt badawczy XIII
wiecznego zespołu kościelno klasztornego zakonu Dominikanów w
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7)

Aktualności
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
Gdańsku (druk nr 2009)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Przypomnę dotyczyło to druku 2009. KRP opiniowała
ten druk pozytywnie. Głos w dyskusji pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Przewodniczący.
Szanowna Rado.
Ja mam kilka pytań, właśnie biorąc dane z tej prezentacji. Nie wiem czy
dobrze zrozumiałam, że aktualizacja tego dokumentu musi być,
ponieważ ustawa z 2003 r. zobowiązuje gminy do zniesienia pewnych
rezerw, które były dotychczas w planach. Może zrozumiałam źle. Jak
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zniesienie rezerwacji na oświatę, usługi, zdrowie, zieleń publiczną, ulice
dojazdowe itd., bo tak sobie spisałam. Jeżeli by tak było to jest to
straszne, jest to przerażające, ponieważ jednak osiedla dotychczas miały
jednak rezerwy, nawet o tym ostatnio w telewizji dyskutowano, że
dawniej osiedla miały rezerwy na różne cele publiczne, a przede
wszystkim ja bym powiedziała nie na cele publiczne, tylko na cele
społeczne. Obecnie te wszystkie miejsca, które były zarezerwowane w
planach, które straciły ważność, na cele społeczne są zabudowywane
komercyjnie. I chcę np. powiedzieć o takich zadaniach gminy, których
tutaj chyba w planowaniu przestrzennym się nie uwzględnia. Mianowicie
ustawa bodajże z 2000 r. czy może trochę późniejsza, ustawie o pomocy
społecznej wprowadziła nowe zadania i nowe obowiązki, właśnie w
zakresie zabudowy w terenie. A mianowicie jest obowiązek tworzenia
ośrodków wsparcia, szczególnie dziennych dla dzieci i młodzieży, dla
ludzi starszych. Jest to zapisane wprost. Od tego gmina nie może się po
prostu zwolnić. I teraz nawiązując do tego co byliśmy w czerwcu w UE, w
naszym biurze i mieliśmy konsultacje różne, gdzie powiedziano nam, że
na infrastrukturę społeczną, przez którą rozumie się również sprawy, o
których ja mówię, i te oświatowe i inne, będzie można uzyskać
pieniądze, tylko w przypadku, kiedy w planach planowania
przestrzennego będzie to ujęte. Czyli nie ważne już jest WPI, nie ważne
zapis w jakiejkolwiek uchwale Rady, ale w planie przestrzennym mają
być zarezerwowane tereny na tak zwane budownictwo, infrastrukturę
społeczną. To ma obowiązywać od 1.01.2007. Jeżeli dobrze
zrozumiałam i teraz likwiduje się te rezerwy to jest to przerażenie. A jest
to przerażenie chociażby z tego względu, gdzie już mamy skutki. Szkoły,
bo po co, przecież można zabrać. Dzisiaj mam druga interwencję w
skrytce włożoną, że na drugiej części Zaspy, przy przedszkolu, dzieci nie
mogą dojeżdżać do przedszkola, ponieważ pan drugi Prezes postawił
sobie słupki, itd., itd. To jest ta mała rzeczywistość, ale ta mała
rzeczywistość panie Prezydencie, za którą pan nie dostaje nagrody, ale
za którą ma pan obowiązek realizować, bo pan służy ludziom, nie
instytucją międzynarodowym, które by panu dawały nagrody i
wyróżnienia, i nawet całemu miastu. I to są te zwykłe, codzienne
utrapienia, które miasto, żadna władza w interwencjach nie ma żadnego
skutku. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, gdzie, niech pan to skomentuje,
ja napisałam interpelacje, zapytanie i nie mam odpowiedzi, a dotyczy to
właśnie terenu zieleni publicznej, albowiem w ustawie o ochronie
przyrody jest zapisane, jest taki zapis bezwzględny, że nie można
zagospodarowywać terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu w tych miejscach, gdzie w dawnych planach,
które już nie obowiązują były zabezpieczone na zieleń, wysoką lub
wypoczynkową. Ja przesłałam to, nie wiem gdzie zostało skierowane
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ponieważ, u nas właśnie i nikt mi na to nie odpowiedział, a termin dzisiaj
mija odpowiedzi na zapytanie, odpowiedzi nie ma. I myślę, że pan
Prezydent tutaj się ustosunkuje do tego zagadnienia, ponieważ ludzie się
do mnie zwrócili z Zaspy, po prostu cmentarza, już kończę, koło
cmentarza zabytkowego na Zaspie, przy ul. Ciołkowskiego, był teren
przeznaczony na cele społeczne i na zieleń. Jest to wydane, tyle co
wiem, już na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu panu Prezesowi na budownictwo komercyjne.
Rozmawiałam z ludźmi z planowania przestrzennego, nikt tej ustawy nie
znał, którą cytuję, a ja ją ksero załączyłam państwu i nikt nie znał także
w wydziale Urbanistyki i Architektury. Jest to zagadnienie wielkiej wagi,
bo staniemy się kamiennymi osiedlami, bo każda zieleń, która jest
zostanie zabudowana komercyjnie. A nie to nie jest zrównoważony
rozwój, ani to nie jest pro zdrowotne działanie. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Od razu odpowie pan Prezydent na zapytanie pani
radnej.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo.
Szanowna Pani.
Absolutnie aktualizacja nie jest robiona po to, by z mocy ustawy zwalniać
pewne rezerwy terenowe i nic takiego nie powiedziałem. Ja
powiedziałem, że jednym z najczęstszych rozstrzygnięć przy
sporządzaniu plany, szczególnie w kontekście planów dotychczas
obowiązujących jest odchudzenie rezerw terenowych, szczególnie pod
rozwiązania komunikacyjne. Ale także i pod rozwiązania związane z
realizacją np. celów oświatowych. To nie oznacza, że my w zamian nic
nie dajemy. Jak pani spojrzy na tabelę, która jest w załączonym
materiale, jest rubryka tereny do zarezerwowania na cele publiczne w
planach w toku, i w przypadku oświata jest to wielkość ponad trzydziestu
kilku hektarów. Pewne kwestie związane ze sferą społeczną nie
koniecznie muszą być przenoszone w sposób dosłowny do ustaleń
planu. Proszę zwrócić uwagę na definicję takiej strefy, która się
posługujemy, jak strefa usługowa i co się w niej zawiera. Istotą sprawy
jest właściciel i istotą sprawy jest cel, który ewentualnie chce się
zrealizować, który ma swoje odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych
miasta itd. Chciałbym powiedzieć, że z tego co mi wiadomo termin
odpowiedzi pani w dniu dzisiejszym nie upłynął, ale zaraz to sprawdzę.
Ta odpowiedz jest przygotowywana, nie mniej teza o nieznajomości
ustawy, jest szczerze mówiąc nie uzasadniona, jak pani zwróci uwagę
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na druga planszę, jaką tutaj, czy pierwszą wyświetlaliśmy, w ramach
tego przywoływałem tę ustawę, którą mogę śmiało powiedzieć, że
większość praktykujących projektantów zna niemalże na pamięć.
Możemy się różnić w zakresie interpretacji jej. Ale to jest kwestia, która
sądzę w odpowiedzi, której pani oczekuje poruszymy.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie.
Szanowna Rado.
Ja dołączam się do uznania dla służb, które tworzą politykę planistyczną
w mieście Gdańsku. Zresztą swoją pozytywną opinie wcześniej
wyrażałem w różnych miejscach. Także w tym zakresie jesteśmy zgodni,
ale chciałem dołączyć, poruszyć kilka kwestii, które moim zdaniem
należałoby jeszcze uwzględnić w tej polityce i bym prosił aby pan
Prezydent na ile może się do nich odniósł, a jeżeli również możliwe
zadeklarował w pewnych kwestiach, może w jednej. Sprawa pierwsza,
ona dotyczy sytuacji, objęcia tutaj miasta Gdańska planami
zagospodarowania przestrzennego i to jest po prostu sprawa chwalebna
i ja rozumiem również, że celem podstawowym jest kwestia, jest cel
publiczny czy kwestie rozwojowe. Chciałbym żeby prezydent rozważył
jeszcze jedną kwestię, przy kryteriach rozważania ujęcia planów,
również tam gdzie mogą powstać konflikty potencjalne i żeby zostało to
objęte procedura planistyczną, a nie procedura wydawania decyzji
administracyjnych. Ja oczywiście nie rozwijając tego wątku, pan
Prezydent wie, że tutaj mam na myśli na dzisiaj przynajmniej Wyspę
Piecewską, jednostkę urbanistyczną Piecki – Migowo, znamy rezultat,
więc też pozytywnie oceniam podjęcie przez pana Prezydenta decyzji w
tym zakresie. Prosiłbym tylko o rozważenie, czy jeżeli na terenie miasta
Gdańska są podobne sytuacje, to żeby w kolejności ustalania planów
również to przyjąć pod uwagę. I to jest pierwszy mój wniosek. I
chciałbym żeby pan Prezydent się do tego odniósł, biorąc pod uwagę
możliwości biura, bo to jest kwestia zawsze wtedy hierarchii, ważności,
które plany, w jakiej kolejności. W wypadku przykładu, który podawałem
no narobiło nam to trochę perturbacji niepotrzebnych, tak mi się wydaje,
bo jakby był plan to byłaby pewna czytelność. Druga kwestia, ona
dotyczy rewitalizacji. Pan Prezydent też tu był uprzejmy podnieść tę
kwestię. Ja też tu z uznaniem odnoszę się do dorobku, natomiast
ponieważ na jednej z ostatnich sesji poruszyliśmy kwestię uzupełnienia
to o budowle, tereny wielkiej płyty, ponieważ wyszła wtedy inicjatywa
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biura rozwoju miasta dotycząca odrębnej uchwały RMG humanizacji. Jak
pan Prezydent wie, że tak przyłączam się do tych prac. Chciałbym tylko
zaapelować do pana Prezydenta, że, na ile oczywiście jest to możliwe,
bo taka była wola i biura i tutaj radnych, aby ta uchwała powstała jak
najszybciej. Ja rozumiem, że przynajmniej w tej kadencji mamy mało
czasu, ale proponuję, po pierwsze, żeby to, o ile jest to możliwe jak
najszybciej i mam też propozycję, aby przy procedowaniu tej uchwały
możliwie wysłuchać opinii zainteresowanych, mam tu na myśli
przynajmniej spółdzielnie mieszkaniowe, czyli te wielkie blokowiska,
które zarządzają tymi nieruchomościami, poznać ich pogląd, myślę, że to
dla jakości potencjalnej uchwały RMG miałoby istotne znaczenie,
oczywiście również innych uczestników życia publicznego. I to są te 2
podstawowe rzeczy. Trzecią rzecz, trochę z sarkazmem to powiem panie
Prezydencie, w ramach tych technik rewolucyjnych i tych nowych metod
diagnostycznych i pracy biura ja podzielam, natomiast tak się stało
nieszczęśliwie do mnie projekt uchwały dotyczący studium jaki dotarł, był
on bardzo niedoskonały. Ja tylko panu Prezydentowi za chwilę wręczę,
nie mówiąc o tym, że tu brakuje stron, to jego złożenie jest takie, że w
ogóle nie da się czytać. Ja to w ramach, panie Prezydencie, takiego
prezentu, który zmotywuje, żeby jeszcze lepiej po prostu było.
Oczywiście zaznaczam, że nowy dokument do mnie dotarł i wszystko
jest w porządku, ale to ku przyszłości i przestrodze. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy pan Prezydent od razu chce odpowiedzieć w tym
temacie? Bardzo proszę.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
No panie radny z sarkazmem, nie sarkazmem, ma pan rację,
rzeczywiście dokument, który został państwu w pierwotnej wersji był
szalenie, delikatnie mówiąc, niedoskonały, ale była przeprowadzona
rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem i powiem krótko, został
przykładnie ukarany za, ale nie szanowni Państwo, jest to ewidentny
brak solidności, rzetelności i absolutnie Prezydent nie chce sobie
pozwolić na to, by Rada otrzymywała materiał, który się źle czyta, a nie
to jest przecież intencją. Szanowni Państwo, natomiast wracając do tej
kwestii powodów, dla których warto czasami ten plan podjąć i jednym z
tych powodów jest ten potencjalny konflikt, jaki się może wytworzyć
związany z przeznaczeniem, gabarytem, uwarunkowaniami itd. No bez
wątpienia tak, zawsze stajemy przed rozstrzygnięciem zasadności
przystąpienia do planu. Oczywiście w pierwszej kolejności decyduje o
tym aspekt ekonomiczny, aspekt inwestycyjny, ale też i bierzemy pod
uwagę sytuację potencjalnych konfliktów. Aczkolwiek szczerze powiem,
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że one się różnie w różnym czasie mogą się ujawniać. Wielokrotnie nie
możemy przewidywać sytuacji, w których dana decyzja może wywołać
określony protest, a postępujemy w zgodzie z obowiązującym prawem.
Jakby nie było ustawodawca w ustawie z roku 2003 dopuścił możliwość
kształtowania prawa wykonywania własności, poprzez wydawanie
decyzji w trybie administracyjnym. Jest to tryb, który w naszym
przekonaniu jest mało szczęśliwy i chce państwu powiedzieć, że przez
ostatnie lata ubiegłej kadencji sejmu, akurat pan Prezydent Adamowicz i
jego pracownicy bardzo aktywnie ingerowali w proces tejże legislacji i
oprotestowywali te rozwiązania. Będziemy brali takie rzeczy pod uwagę
bez wątpienia, aczkolwiek nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć a w
odniesieniu do tematu, który pan pytał, w odniesieniu do Wyspy
Piecewskiej, bez wątpienia na sesji październikowej będziemy państwu
przedkładali uchwałę o przystąpieniu do planu.
Co do uchwały
dotyczącej humanizacji, no jest to druk nowy, pomysł relatywnie świeży,
on jest przedmiotem badań ze strony biura i na pewno się do tego
odniesiemy.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Następny głos w dyskusji pan radny Bumblis.
Radny – MAREK BUMBLIS
Panie Prezydencie ja mam prośbę. Chodzi o stronę czwartą zmiany w
strukturze funkcjonalnoprzestrzennej, rozwój jakościowy miasta, jest
akapit dotyczący powiększenia terenów przeznaczonych na funkcje
sportu i rekreacji kosztem terenów mieszkaniowych Św. Wojciechu. Co
to oznacza i jak to się ma, jak jest ujęty w tymże druku problem centrum
sportów motorowych. To hasło, które ostatnio funkcjonuje zresztą.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Od razu pan Prezydent odpowie. Bardzo proszę.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dokładnie o to chodzi, ma to związek z tym przedsięwzięciem
związanym z realizacją miejsca dla sportów motorowych. Jaki to kształt
inwestycyjny jeszcze przybierze to zobaczymy.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Danuta Putrycz.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
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Dzisiaj taki pełny wersal, wypada mi też tylko pogratulować sukcesów, a
to może dlatego, że dzisiaj imieniny Wacława i Marka, więc wszystkiego
najlepszego. Natomiast mam pytanie panie Prezydencie w sprawie
takiego zapisu. Stwierdza się częściową nie aktualność studium
uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego, następnie §
3 nawołuje do, zobowiązuje Prezydenta do sukcesywnego przedkładania
Radzie Miasta projektów uchwał o przystąpieniu do. Są takie uchwały,
które zostały już podjęte wcześniej, ale były w niezgodności ze studium
zagospodarowania przestrzennego. Moje pytanie brzmi, jak to się ma w
stosunku do tych uchwał, między innymi dotyczy to pana Gardockiego. I
jednocześnie uchwalania studium. Czy nadal ta zgodność musi
występować, że możemy przystąpić tylko wówczas, kiedy jest w studium
naniesiona korekta i określony kierunek działania miasta, czy nie
wymaga to tych zmian i można realizować uchwały, które już de facto
zostały już dawno podjęte. Bo cały czas był argument, że w studium nie
ma tego zapisu i w związku z tym, że mimo, że jest uchwała nie możemy
przystąpić do realizacji tej uchwały. I jeżeli już, to drugie pytanie, że taka
zgodność by musiała występować, kiedy przewidujecie, że będzie
podjęta decyzja o przyjęciu nowego studium ukierunkowań i kierunków
zagospodarowania, który rozwiąże szereg problemów dla mieszkańców.
Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowni Państwo, kwestie zgodności planu zagospodarowania
przestrzennego bada się w momencie uchwalenia. To oznacza, że
przystąpić możemy do planu zawsze i wszędzie, natomiast nie zawsze i
nie wszędzie możemy do uchwalić, jeżeli występuje kwestia
niezgodności ze studium. I tak jest w przypadku tego pana, którego pani
tu przywołała. Przystąpić mogliśmy, natomiast uchwalić nie możemy,
póki studium uwarunkowań nie przewidzi tego typu zjawiska jak
powstanie takiego zespołu w takim miejscu. Czyli procedurę
uruchomiliśmy, ale ona jest w dniu dzisiejszym mało skuteczna.
Natomiast jeśli chodzi o uchwalenie nowego studium, cały czas
pracujemy tutaj, bardzo bacznie monitorując zjawiska jakie zachodzą i
należy się spodziewać, że uchwalenie nowego studium może mieć
miejsce albo w końcu tego roku, albo na początku roku przyszłego. To
może być nawet kwestia przełomu pierwszego i drugiego kwartału.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
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Radna – ZOFIA GOSZ
Ja mam, pan nie odpowiedział mi na najważniejszą część mojej
wypowiedzi i pytanie. Nie ma w ogóle w rezerwach jakie pan tu wykazał,
gruntów, terenów pod pomoc społeczną. Ja wyraźnie wskazałam na
ustawę o pomocy społecznej, która obowiązuje od 2000 roku dopiero,
gdzie dostaliśmy zadania tworzenia dzielnicowych ośrodków wsparcia
dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Jest to ustawa i z tej nas nikt nie
zwolni, w ogóle nie jest wprowadzona jako pozycja. Zdziwiona też
jestem, że w rezerwach, które pan mi wskazał, że jednak staracie się
jako władza wykonawcza dla zdrowia jest zero. Pan nie jest
zorientowany w ogóle, może to nie jest pana wina tylko WSS i MOPS nie
wnosi o to. Proszę panie Prezydencie, że np. w tych wielkich sypialniach,
jakim jest Zaspa i ja będę mówiła tylko o dwóch i Przymorzu i Żabiance
to tam się czeka ze względu na lekarze mają pełną obsadę, ze względu
na brak dodatkowych pomieszczeń, na specjalistę, do kardiologa 75 dni,
a na inne pół roku i jeszcze dłużej. Całość rozbija się o budynki, w
których by można świadczyć. Natomiast na np. na Jaskółcze czy w
Śródmieściu czeka się tydzień czy 7 dni. I może to nie jest wina
planistów, ale uważam, że ktoś tu nie myśli w Gdańsku o tym, że musi
być zabezpieczone świadczenia społeczne. Tym bardziej, że możemy
otrzymać teraz pieniądze na infrastrukturę społeczną. Pan powiedział, że
jest prawo własności i dlatego z tym się wiąże też wiele, że likwiduje się
te tereny rezerwowe. Panie Prezydencie akurat o tym terenie o którym ja
mówię, który dajecie na wysoką zabudowę, kosztem zieleni i terenu na
cele społeczne, tam bodajże było albo przedszkole, albo żłobek, w
każdym razie były to cele oświatowe lub zdrowotne, to po prostu jest to
własność miasta i mimo to już chyba wydaliście zgodę na zabudowę
wysoką, mieszkaniową. Natomiast, bo prezes tak chce. Ja się zgadzam,
prezes chce komercji, a ludzie chcą żyć tak jak po prostu było by im
wygodniej i zdrowiej. I jeszcze raz apeluję i wnioskuję, żeby w tych
rezerwach i w ogóle w studium planistycznym były przewidziane tereny
na cele pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jest
to ustawa z 2000 lub z 2001 roku, która wprowadziła te nowe zadania i
musimy je rozwiązywać. W tej chwili jest np. kłopot i wielka kłótnia na
Przymorzu, jak pan może słyszał, że byłe przedszkole ma być
przeznaczone na rozśrodkowanie ośrodka opiekuńczego z ul. Leczkowa.
Niestety mieszkańcy się nie zgadzają a my nie mamy jak ustawę
wykonać, żeby rozśrodkować tę młodzież. Jeżeli nie będzie takich miejsc
to nie pobuduje się ani domu pomocy społecznej ani nie pobuduje się
takiego ośrodka dla młodzieży trudnej, niczego się nie zrobi ponieważ,
już mi wydział powiedział, no proszę pani, żeby dom pomocy społecznej
na rozstajach pobudować to najpierw musi być zmiana w studium. I takie
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jest odbijanie piłeczki. My żyjemy wśród ludzi, my nie żyjemy na samych
asfaltowych drogach i betonowych placach. Ludzie chcą żyć, młodzież,
w tej chwili jest większy przyrost naturalny i mówią jakiś czas się będzie
utrzymywał, już wiemy, że w tych dzielnicach, w tym okręgu gdzie ja
mieszkam, nie ma miejsca ani jednego w przedszkolu, nawet rodzice nie
mogą dostać dzieci do przedszkoli. Wszystkie miejsca są zajęte przez
miast, które były na ten cel przekazywane. A może by ktoś pobudował
prywatne przedszkole, gdyby był teren. A jak teren miasto zabiera na
komercje, to jak można komukolwiek proponować, żeby coś tam
zbudował, nawet ze swoich własnych pieniędzy. I to jest mój ból i moja
troska, że po prostu to co było rezerwowane w dawnych złych,
komunistycznych niby czasach na cele społeczne, na cele kulturalne, to
jest zabierane. Już kończę panie Przewodniczący. To samo się stało, bo
sprzedaliście INPRO po prostu przy ul. Rzeczpospolitej, Jana Pawła II
tereny, które były przeznaczone w starym planie wyraźnie na kino i
bibliotekę dla młodzieży, tak to było zapisane. W tej chwili już nici z
tego, bo przecież młodzież może stać pod mostem, na klatce schodowej.
Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo i pan Mirosław Zdanowicz.
Radny – MIROSŁAW ZDANOWICZ
Dziękuję panie Prezydencie za wypowiedz, którą udzielił pan co prawda
koledze Bumblisowi, ale ja chciałem się jeszcze upewnić. Ponieważ tutaj
widzę, że jest to powiększenie terenów przeznaczonych na funkcje
sportu i rekreacji kosztem terenów mieszkaniowych. Tu chodzi o to, że
są to tereny w tej chwili nieużytki rolne, tak? I później. I nie widzę tutaj
np. czy tu jest jakaś pozycja w następnych, gdzie jest rozwinięcie tego
wszystkiego. Na stronach 10, 11, 12 co konkretnie będzie, dlatego że
kursuje teraz tam hasło Formuła 1, ale mnie tu chodzi o co innego,
chodzi jeszcze o sporty rekreacyjne, znaczy rekreacje i inne, inne sporty,
jak np. ten stok narciarski, który jest też już wpisany w WPI, który też tam
ma się znaleźć. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I pan Prezydent.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Więc pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć panu radnemu
Zdanowiczowi. Otóż stwierdzenie, że odbywa się powiększenie terenów
sportowo rekreacyjnych kosztem terenów mieszkaniowych odnosi się do
tego, że plany rzeczywiście do tej pory przewidywały tam funkcję
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mieszkaniową, ze względu na bardzo daleko idąca intensyfikację
zagospodarowania w myśl zasady, że rozwijamy się do wewnątrz
miasta, możemy z pewnych funkcji mieszkaniowych w tamtym obszarze
zrezygnować, na rzecz tego typu funkcji, która ma charakter funkcji
miasto twórczej, natomiast wzbogaca sferę rekreacji, sportu i różnych
przedsięwzięć, którego możemy być świadkami, natomiast strony do
których pan się odwołuje z tego co dobrze pamiętam odnoszą się do
próby usystematyzowania treści wniosków, jakie wpływają do planów
zagospodarowania przestrzennego i one bezpośrednio jakby tutaj nie
mają znaczenia poza faktem, że takie wnioski wpływają i są. Ja mówiłem
pokazując pewną mapę, że rozlokowanie tego nie pozwala, jak i treść
nie pozwala do końca w sposób jednoznaczny stawiać określonych tez
co do zjawisk przestrzennych jakie tam zachodzą. Natomiast łącząc się
w bólu z panią radną Gosz, chciałem panią uspokoić i powiedzieć, ze ja
odpowiedziałem na pani pytanie i jeszcze raz odpowiem. Realizacja
funkcji o charakterze pomocy społecznej, funkcji usług zdrowia, to
wszystko mieści się w definicji jaka operujemy w postaci usług. To jest ta
strefa 33 gdzie mogą być realizowane tego typu przedsięwzięcia. Nie
należy wszystko nazywać po imieniu, albowiem praktyka pokazała, że
tego typu przypadki z reguły kończą się źle i koniecznością zmian. Jeżeli
jesteśmy właścicielem nieruchomości i są przewidziane na nim realizacje
usług, no to jeżeli taka inicjatywa i pomysł na realizację tego typu usług
poprzez miasto jest, to nic innego tylko budować. Planistycznie jest to
przygotowane. Proszę pamiętać też, że stajemy wobec komercjalizacji
usług zdrowia, które nie do końca są zadaniem statutowym miasta, jako
tego, który rzeczywiście ma gwarantować realizację określonych usług
medycznych. Więc jeszcze raz powtarzam, poprzez ustalenia planu,
poprzez sferę usług można spokojnie realizować te cele, o których mówi
przywoływana przez panią ustawa i jest to tylko kwestia odpowiedniej
polityki jaką miasto prowadzi wobec tego, a nie dokumentu
planistycznego jakim jest plan.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę państwa przypomnę druk 2009. Kto z Pań i
Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1868/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W

sprawie

aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
miasta
Gdańska
oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

8)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon willi Tannenheim w mieście
Gdańsku (druk nr 2005)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
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UCHWAŁĘ NR LV/186906
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon willi Tannenheim w mieście
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

9)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Jasień rejon ulicy Zwierzynieckiej w mieście
Gdańsku (druk nr 2018)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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 0
 1

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

UCHWAŁĘ NR LV/1870/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
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W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jasień rejon ulicy Zwierzynieckiej w mieście
Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

10)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Matarnia – rejon między ulicą Budowlanych i
Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku (druk nr 2021 +
autopoprawka)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1871/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
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W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Matarnia – rejon między ulicą Budowlanych i
Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

11)

Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego RUDNIKI BŁONIA – Trasa Sucharskiego w
mieście Gdańsku (druk nr 2023)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1872/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego RUDNIKI BŁONIA – Trasa Sucharskiego w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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12)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – ul. Hallera, pas
drogowy przy deptaku, w mieście Gdańsku (druk nr 1951)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.

Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KRP opiniowała pozytywnie. Bardzo proszę głos w dyskusji pan radny
Koralewski.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie Prezydencie to jest akurat mój okręg wyborczy dlatego chciałbym
zapytać taki mały wycinek zaplanowany, pan powiedział, że tam są
jakieś zaszłości powiedzmy. Niech pan określi dokładnie granice w tej
chwili tego planu, bo ja z tego co pamiętam, to tam po prawej stronie
stoją takie pawilony, czy to obejmuje te pawilony. Praktycznie jest to taki
mały wycinek, w tej chwili widzę, kawałek ścieżki rowerowej to obejmuje,
tak, praktycznie wejście na plażę. Jakie są szczegółowe założenia co do
tego terenu, tam się zmienia strefę powiedzmy, jakie będą konsekwencje
uchwalenia tego planu?
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Granice planu dokładnie pokazują. To będzie podlegało zmianie i to
dotyczy tylko tego fragmentu, który w obecnie obowiązującym planie
dotyczy rozstrzygnięcia o charakterze drogowym. Ten plan, ta zmiana
nie obejmuje tych pawilonów, o których pan mówi, bo one są tutaj z
boku. Natomiast generalnie rzecz biorąc tak jak powiedziałem, celem
jest zmiana przeznaczenia z drogowego na inny, przy pozostawieniu
oczywiście pełnej możliwości i swobody przemieszczania się przez ten
rejon i dostępu do plaży. Natomiast tak jak mówię mamy tu pewną
zaszłość polegającą na tym, że na terenie, który ma przeznaczenie
drogowe jest obiekt, opłaty za zajęcie tego terenu wynikają wprost z
rozporządzenia dotyczącego opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. I to
są kwoty, które absolutnie nie przystają do naszych stawek
dzierżawnych związanych z zajmowaniem terenu.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan Koralewski.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Tak panie Przewodniczący, bo ja bym chciał się, jakoś próbuję
zrozumieć, jakie to wywoła skutki, bo chodzi o opłaty, ale powiedzmy co,
na tym terenie zacznie się budować coś, zaczną się tam inwestycje? Co
generalnie to zmieni, bo kiedyś tam były takie postulaty, żeby w tym
miejscu był skwer, teren ogólno dostępny, żeby no jakieś tam funkcje
spełniało reprezentacyjne itd. W związku z tym co tu się w ślad za
uchwaleniem takiego planu może się pojawić w tej przestrzeni, oprócz
tego co jest w tej chwili oczywiście.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przede wszystkim zmieni się rodzaj strefy. Natomiast to czy będzie
można na tym budować czy nie ograniczy się zapisami planu
dotyczącymi parametrów. Takie elementy jak intensywność czy linie
zabudowy. Co to oznacza? To oznacza, że może dojść do uchwalenia
planu, który tak naprawdę z punktu widzenia fizycznej, fizycznego tej
przestrzeni nie zmieni, natomiast poprze wprowadzenie innej strefy
pozwoli na obciążenie obecnego dzierżawcy inna stawką, nie tą która
wynika z zakresu zajęcia pasa drogowego. Czyli przestrzennie może
pozostać status quo, natomiast bez wątpienia wymiar ekonomiczny dla
tegoż podmiotu jest bardzo istotny.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan radny Kasprowicz.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję panie Przewodniczący. Ja bym chciał pana Prezydenta dopytać
czy ja dobrze rozumiem intencje, które znalazłem w uzasadnieniu,
ponieważ jeżeli ja się nie mylę, a państwo cytujecie tutaj przeznaczenie
wg obowiązującego dotąd miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. To że główna funkcję rekreacyjną przewidziano na tej
działeczce, ciąg pieszo – rowerowy z dwukierunkowa ścieżką rowerową i
droga dojazdowa ect., ect., a nie przewidziano tam żadnej inwestycji, to
znaczy, ze to co jest w zdaniu następnym, że dzierżawiący te działkę
uzyskał pozwolenie na budowę i warunki zagospodarowania terenu,
mało tego zrealizował już to i wiemy, że tam stoi konstrukcja dość silnie
betonowa tzw. tarasu widokowego z gastronomią. To ja czytając tylko to
uzasadnienie rozumiem, że to pozwolenie, które uzyskał w urzędzie było
pozwoleniem wbrew obowiązującemu planowi zagospodarowania, czyli
było zezwoleniem bezprawnym. Czy dobrze rozumiem?
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WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Wnioskodawca uzyskał decyzję przed uchwaleniem tego planu.
Konsekwencja może być jedna, zmierzająca do likwidacji, co wywoła też
określone skutki prawne z tytułu prawa nabytego w postaci określonej
decyzji, tudzież próby uregulowania tego stanu bez zmiany fizycznej
tego fragmentu z uszanowaniem decyzji, które zostały wydane niestety
przed uchwaleniem tego planu, w momencie kiedy planu nie było.
Radny – JANUSZ KASPROWICZ
Dziękuję. Panie Prezydencie, ale do chyba nie do końca jest tak, dlatego
że plan obowiązywał od 93 roku, realizacja budowy, państwo piszecie,
została zrobiona w roku 2005, z tego co mnie wiadomo, jeśli dobrze
kojarzę to, wydawane pozwolenie na budowę ma ważność chyba 2 lat, a
już na pewno nie 12, jeśli dobrze liczę i jakby nie patrzeć to trzeba to
nazwać po imieniu. Ja nie chcę twierdzić dzisiaj, że to co tam powstało
to jest złe, chociaż to jest taka dziwna chińska konstrukcja,
przypominająca architekturą zupełnie inną kulturę niż ta nasza
nadmorska, no ale nazywajmy rzecz po imieniu to tak czy tak to
pozwolenie nie mogło być wydane zgodnie z prawem, tu się nie
zgadzają daty.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sam fakt fizycznej realizacji nie oznacza, że nie można było do niej
przystąpić jeżeli decyzja była ważna. A ważna mogłaby być chociażby z
tego powodu, że ktoś regularnie w odstępach niespełna 2 lat dokonywał
wpisu, a w związku z tym z punktu widzenia prawnego ona była ważna i
obowiązująca.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan radny Olszewski
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie, już nie będę się powtarzał, tylko chciałbym
informację uzupełniającą. Bo jeżeli ten deptak, ten fragment pasa
drogowego ma być tą uchwałą wydzielony, że cała konfiguracja i
planowana droga, która jest równoległa do linii brzegowej, która będzie
łączyć jeden deptak Hallera z deptakiem do Mola, przedłużenie do Jana
Pawła II, ona jest na razie drogą przelotową. Czy powstanie jakaś
kolizja, czy w ślad za tym przeprojektowanie wszelkich propozycji do co
tej drogi łączącej pas nadmorski w kwartale A. Bo ta droga jest
przewidziana, ona musi być prędzej czy później zrealizowana. Dziękuję.
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WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tak jak mówię. Finałem gdzie będzie w grę wchodziło uchwalenie planu,
będzie tak naprawdę status quo. Ten plan nie ma uniemożliwić dalej
swobody dostępu do plaży, przemieszczania się i użytkowania tych
przejść, które w dniu dzisiejszym funkcjonują.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję. Po Prostu nie zrozumieliśmy się panie Prezydencie, ja nie
mówię o tym odcinku, gdzie wyłączamy pas drogowy, żeby do plaży
dojść. Tylko mówię w lewo, równolegle do linii brzegowej, między jednym
deptakiem Hallera do plaży, a ścieżką czy tą promenadą, deptakiem tak
zwanym do Mola, Mola Brzeźnieńskiego. I tam przez las biegnie droga
szrotowa, która docelowo będzie drogą utwardzoną pod kontem
inwestycji. Mówię o sektorze pasa nadmorskiego, określanym w
inwestycjach Pas Nadmorski A.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Plan , o którym my mówimy, który podejmujemy, nie dotyczy tej
realizacji. A ona oczywiści jest możliwa i z tego co wiem będzie
realizowana.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa przypomnę, że to jest druk 1951.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1873/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
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W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Brzeźno – ul. Hallera, pas
drogowy przy deptaku, w mieście Gdańsku.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa w tej chwili jest przerwa. Dyrektor Bukont prosił aby
przekazać dla Państwa informację, że dzisiaj o 18,00 będą włączone
syreny w całym mieście i to będzie próba, żeby nie traktować tego jako
alarm, w rzeczywistości jest to próba. Także spokojnie proszę się po
mieście poruszać i nie biec do domu, jak usłyszycie syreny. O 18,00 jest
próba. W tej chwili jest przerwa do godziny 14,10. Jeszcze wniosek
formalny.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja śmiem twierdzić, że jeśli nie będzie przerwy to przed 14,00
skończymy. Czyli zanim z tej przerwy powrócimy to będzie już po sesji
tak naprawdę. Dlatego wnioskuję o to, by kontynuować obrady Rady bez
przerwy.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Są zdania podzielone. Proszę zająć miejsca będziemy głosować
wniosek. Kto jest za tym aby dalej procedować?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Proszę Państwa na salę i nie będziemy mieli przerwy. Dalej prowadzone
są obrady sesji.
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13)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz rejon Alei
Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku (druk nr 2004)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1874/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon Alei Zwycięstwa
i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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14)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Podwale Przedmiejskie w mieście Gdańsku (druk nr 2013)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?
za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1875/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Podwale Przedmiejskie w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

15)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulic
Toruńskiej i Chmielnej w mieście Gdańsku (druk nr 2014)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1876/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulic
Toruńskiej i Chmielnej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

16)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Spichrzowej i ulicy Żytniej w mieście Gdańsku (druk nr 2015)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?
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za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1877/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Spichrzowej i ulicy Żytniej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

17)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Stągiewnej i ulicy Chmielnej w mieście Gdańsku (druk nr 2016)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 22
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1878/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy
Stągiewnej i ulicy Chmielnej w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

18)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Spichrzów rejon
dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku (druk nr 2025)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR LV/1879/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Wyspa Spichrzów
dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

19)

rejon

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
Stare Przedmieście rejon
bastionu Św.Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku (druk
nr 2017)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 22
 0
 1

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

UCHWAŁĘ NR LV/1880/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
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W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Stare Przedmieście rejon
bastionu Św.Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

20)

O
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Stogi Północne  GPZ w
rejonie ul. Wrzosy w mieście Gdańsku (druk nr 2024)

Pan WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 19
 0
 2

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

UCHWAŁĘ NR LV/1881/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stogi Północne  GPZ w rejonie
ul. Wrzosy w mieście Gdańsku
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Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

21)

Zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem
Gdańsk i Gminą Somonino w sprawie przyjmowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Somonino na gdańskie składowisko
odpadów w Gdańsku (druk nr 2008)

Pani DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska przedstawiła
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 20
 0
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RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR LV/1882/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy
Miastem Gdańsk i Gminą Somonino w sprawie przyjmowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino na gdańskie
składowisko odpadów w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

80

22)

Likwidacji filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku
przy ul. Lastadia 41 (druk nr 2026)

Pani REGINA BIAŁOUSOW – Dyrektor Wydziału Edukacji
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 18
 1
 1

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

UCHWAŁĘ NR LV/1883/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie likwidacji filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Gdańsku przy ul. Lastadia 41
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

23)

Wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
projektu „Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w
roku akademickim 2006/2007” (druk nr 2028)

Pani REGINA BIAŁOUSOW – Dyrektor Wydziału Edukacji
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 17
 1
 1

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

UCHWAŁĘ NR LV/1884/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
projektu „ Stypendia dla studentów zameldowanych w Gdańsku w
roku akademickim 2006/2007”
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

24)

Zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku (druk nr 2027)

Pani EWA WOŁCZAK – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KE opinia pozytywna, KB opinia pozytywna. Głosów w
dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?

za
przeciw
wstrzymało się

 18
 0
 1

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

UCHWAŁĘ NR LV/1885/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

25)

Uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”
(druk nr 2011 + autopoprawka)

Pan TADEUSZ BUKONTT – Dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności przedstawił projekt uchwały zgodnie
z załączonym uzasadnieniem.

Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiŁP opinia pozytywna, KB również opinia pozytywna.
Głos w dyskusji pani radna Elżbieta Grabarek.
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Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący.
Chciałabym zapytać bo tutaj mówimy o bezpieczeństwie o walce z
alkoholizmem. Jak się ma jedne program do tego, że my nawet na plaży,
bo tu chciałabym się zapytać pana Bukontta czy miał takie sygnały, czy
w związku z tym, że w czasie tych wakacji ustawiliśmy ponad 20
stanowisk namiotowych z piwem, jak to wpłynęło właśnie na pana
problem, bo mówimy o zwalczaniu, o bezpieczeństwie. Skoro miałam
sygnały i od ratowników, straży miejskiej, że niestety ustawienie tych bud
działa dokładnie odwrotnie. Czyli zwiększona liczba wypadków, dwa –
no pijanej młodzieży i czy ma pan jakieś sugestie na ten temat. Czy nie
należało by po prostu zlikwidować handel piwa na plaży, bo to nie służy
bezpiecznej kąpieli i bezpieczeństwu w tym miejscu, gdzie są małe
dzieci. Teraz proszę Państwa jak się pojedzie na plażę to aż przyjemnie
jest bo nie ma tych strasznych namiotów. Plaża wreszcie jest plażą.
Dziękuję.
TADEUSZ
BUKONTT
–
Dyrektor
Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności
Pani radna sygnały, które do nas docierały dotyczyły głównie stanu
sanitarnego. Czyli określały głównie, że jest za mało toalet i naruszania
ciszy nocnej, że to te imprezy przeciągały się za długo. Natomiast do nas
do urzędu nie docierały sygnały o rozbojach, o naruszeniu, takich
drastycznych przypadkach porządku publicznego.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Panie Prezydencie.
Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący Rady.
Proszę Państwa, tutaj chce poinformować, że jest ustawa w sejmie po
ostatnim czytaniu, gdzie będzie ustawowo zakazane na terenie kąpielisk
morskich i po prostu urządzeń sportowych czy miejsc sportowych zakaz
sprzedaży, handlu i sprzedawania i spożywania. Ale ja myślę, że teraz
jak sejm się tak kłuci to teraz nie myśli o uchwalaniu, bo ona już jest po
ostatnim czytaniu, jest tam wyraźny zapis, ja mam zmianę, ale gdyby to
nie weszło, ta ustawa, to naprawdę jest konieczne zlikwidowanie tych
punktów. Zlikwidowanie tych punktów. Po prostu raz, nie estetyzuje to
terenu plaży, drugi raz sami sprzedawcy, bo ja chodzę na kontrolę
sklepów ze sprzedażą alkoholów z Komisji Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych. I sami sprzedawcy mówią, że im się nie opłaca po prostu
nawet ta sprawa. Jest to bardzo różnie prowadzone i sprzedawcy nie
mają możliwości egzekwowania, jeżeli po prostu u nich się kupuje i
wynosi się na koce i tam się zazwyczaj pije piwo, a nie w tych
urządzonych zadaszeniach. Także jest to, my jesteśmy naprawdę jedyni
w Polsce w tym zakresie i zamiast wykonywać ustawę o wychowaniu w
trzeźwości, panie Dyrektorze może pan sobie przeczytać, drugi punkt
jest samorządy mają obowiązek ograniczenia dostępności do alkoholu.
Proszę samemu sobie odpowiedzieć, czy to jest ograniczenie
dostępności, czy to jest wręcz pchanie młodych ludzi a nawet dzieci do
picia alkoholu, bo przecież łatwiej się utopić jak się jest po piwie, albo
łatwiej jest się pobić, albo zrobić sobie inna krzywdę. A my mamy
obowiązek jednak ciągle chronić ludzi przed następstwami, nie mówić,
że to jest wolność i wszystko wolno. Nie wszystko nie wolno, bo po to są
odpowiednie urzędy i władze, które stanowią granice tej wolności,
bezwzględnej wolności. Nie ma bezwzględnej wolności, wolność jest tam
gdzie, kończy się tak gdzie się zaczyna wolność drugiej osoby, która nie
chce mieć pijącego i ziejącego piwem, który jest na plaży. Ta wolność
tych osób i te osoby się skarżą, że jest naruszona. Także panie
Dyrektorze, niech pan może prześledzi, jest ta ustawa i będziecie mieli
już czystą sprawę, ale jeżeli ona nie wejdzie to KRPA miejska już, chyba
2 miesiące temu, złożyła oficjalny wniosek do Prezydenta o likwidację
wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na plaży, no ale jak zwykle
odpowiedzi „niet”. KRPA na żadne swoje wnioski, uwagi, od ubiegłego
roku od sierpnia, my chodzimy na kontrolę różnych punktów sprzedaży
alkoholu, wczoraj też byliśmy, nie dostaje odpowiedzi po prostu, a po co.
Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pan radny Dzik.
Radny – PIOTR DZIK
Pani Zosiu, ja powiem tak. My nie jesteśmy jedynym miastem w Polsce,
tylko miasta wszystkie, prawie, od Szczecina, większość prowadzi taką
działalność na plaży. Unikamy tutaj znoszenia butelek z piwem z
przyległych sklepów. Jeśli będzie człowiek chciał pić na plaży to będzie
pił, jeśli człowiek będzie chciał iść pijany do wody to pójdzie pijany, nikt
dzieciom nie sprzedaje i nie mówmy tutaj, że my komuś ograniczamy
jakąś wolność. Uważam, że w całej cywilizowanej Europie takie punkty
sprzedaży są, to im też, trzeba zrobić ogólnoświatową uchwałę zakazu
sprzedaży i picia alkoholu.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Grabarek.
Radna – ELŻBIETA GRABAREKBARTOSZEWICZ
Panie Przewodniczący i kolego szanowny Dzik. Ja myślę, że pełno
hipokryzji jest w tym co my robimy, bo z jednej strony wydajemy wielkie
pieniądze na profilaktykę, na leczenie alkoholików, a z drugiej strony
alkohol się przelewa strumieniami. Jeśli chodzi o gastronomię na plaży,
to ja nie mam nic przeciwko gastronomii panie radny Dzik. I pełna
gastronomia rzeczywiście z piwem jest, natomiast my mówimy o
zwykłych namiotach piwnych, to nie jest to samo. Bo jest Kliper, są w
Sopocie lokale gdzie można zjeść, można wypić herbatę, i jest przy
okazji piwo. Natomiast to były wyłącznie namioty piwne i nic więcej w
tych namiotach nie było. Moim zdaniem to była żywa reklama piwa, czyli
to dziecko małe będące na plaży z matką, już od najmłodszego okresu
było przygotowywane przez reklamę do akceptacji piwa wszędzie.
Myślę, że nad tym powinniśmy się pochylić, jeżeli nie chcemy, chyba że
drugie centrum będziemy budować, tak jak ma pan Landowski to
centrum, tam chyba jest 10 mln. wydajemy na zwalczanie, więc
zastanówmy się. W tej chwili na zachodzie, zachód nie jest dla nas
jakimś wzorcem do naśladowania, bo oni likwidują, np. teraz
wprowadzają intensywnie wszędzie zakaz palenia papierosów, kiedyś
była wielka liberyzacja, wszędzie można było palić, ale się z tego
wycofują. To my bądźmy mądrzejsi i nie wprowadzajmy w takich
miejscach, gdzie do tej pory nie było tradycji i oczywiście piwo jeżeli pito,
to było w jakimś ograniczonym, ograniczonej ilości. A w tej chwili te 20
namiotów, nie wiem czy kolega chodził na plażę, ale to był horror. To był
po prostu horror. Łącznie z tym o czym powiedział pan Bukontt, jak to się
miało do sanitarnych kwestii no. Proszę Państwa piwo powoduje
określoną fizjologię no i nie mówmy o tym, że dzięki temu będziemy mieli
czysto.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę bardzo. Pan radny Dzik.
Radny – PIOTR DZIK
Pani Elu, chciałem panią uspokoić, bo z tego co wiem, rozmawiałem z
panem dyrektorem MOISRU i te namioty były tylko w tym roku, a od
przyszłego roku mają być ujednolicone punkty gastronomiczne, z tego co
wiem powinien się wywiązać. A druga kwestia, wygrała to firma
dokładnie nie wiem jaka, ale płaci wielkie pieniądze dla miasta, około
100 czy ponad 100 zł. za metr kwadratowy, są to też duże wpływy dla
miasta.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. I pani radna Meyer.
Radna – BARBARA MEYER
Ja się chciałam przyłączyć do głosów koleżanki Grabarek. Ponieważ
uważam, że to co rzeczywiście na plaży zrobiono, ja mówię o ilości, ja
nie jestem przeciwna sprzedawania piwa na plaży i żebyśmy jasno
rozumieli natomiast to ilość namiotów nie pozwalała nawet
wczasowiczom odpoczywać wygodnie na plaży. Ponieważ niemalże
namiot obok namiotu stał, wyglądało to ohydnie. Proszę przejść się w
stronę Sopotu i ja w tym momencie się wstydzę za Gdańsk. Jeżeli one
mają być na przyszły rok, jak kolega Dzik powiedział, ucywilizowane to
dobrze, ale nie może ich być tak duża ilość. Po prostu, trzeba tą ilość
ograniczyć. Przeliczając na metry, te namioty zajmowały co kilkadziesiąt
metrów, ponad 100 metrów i 200 metrów powierzchni piasku na plaży.
Także mówię trzeba było wypoczywać wokół namiotów. A druga rzecz
no tak po prostu nie godzi się, nie bądźmy tym miastem, którym nam
zawsze wytykają, że my jesteśmy gorsi od Sopotu, Gdyni. Czy my nie
umiemy czegoś porządnie zrobić? Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Pani radna Pomaska.
Radna – AGNIESZKA POMASKA
Ja po pierwsze chciałam zamknąć już tą dyskusję, także to jest mój
wniosek formalny. Natomiast krótko już myślę na zakończenie. Ja nie
jestem przeciwnikiem sprzedawania alkoholu, uważam że jeśli ktoś chce
kupować ten alkohol to znaczy, że należy go sprzedawać. Zakazy
wszelkie żadnych patologii, rozwoju patologii nie zatrzymają. Natomiast
tutaj podzielam zdanie radnych, którzy uważają, że to co miało miejsce
na tych naszych plażach, to rzeczywiście mówiąc językiem
młodzieżowym, to była lekka wiocha, znaczy mi też było wstyd. Po
pierwsze te namioty nie są estetyczne, po drugie połowa tych namiotów,
bo wiedziałam to osobiście, była zamknięta. I na tym polega problem. I
moim zdaniem umowa, ja rozmawiałam z panem dyrektorem
Baszkowskim, umowa została tu źle skonstruowana i jeśli ktoś wygrywa
ten przetarg to nie tylko ma tam coś postawić, ale to ma tez
funkcjonować. Także to jest taka moja uwaga i mam nadzieję, że to się
po prostu zmieni. A inną rzeczą jest to, i tutaj taka ogólna uwaga, że
miasto powinno się w końcu postarać o komunalizację plaż, żeby te
plaże można było w końcu zagospodarować i żeby można było na tych
plażach inwestować, bo jeżeli miasto ma te plaże tam w dzierżawie na 2
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3 lata, to tam rzeczywiście nic nie można postawić. Także, ale to już jest
szerszy temat do dogadania z wojewodą, z tego co wiem. Dziękuję
bardzo. I proszę o przegłosowanie mojego wniosku.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Szanowny panie radny Dzik i pani radna Pomaska. Po prostu.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo panią radną przepraszam. Był wniosek formalny zgłoszony. Są
zgłoszone 2 osoby, pan Kamiński i pani Zofia Gosz. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za zamknięciem listy mówców?

za
przeciw
wstrzymało się

 20
 0
 3

RADA MIASTA GDAŃSKA
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Zgłoszone są 3 osoby: pani Zofia Gosz, pan Kamiński i po raz 3ci pani
radna Grabarek.
Radna – ZOFIA GOSZ
Oczywiście bardzo króciutko. Ja tylko chciałam się odnieść do radnych,
którzy prawdopodobnie znajdą się w następnej kadencji. Szanowni
Państwo, my jesteśmy władzą samorządową ustawa mówi, ograniczanie
dostępności zakupu alkoholu, jest to pierwsze zadanie. Pytam się tych
radnych, którzy tak mocno tego są przeciwni i są za sprzedażą alkoholu
zawsze i wszędzie i każdemu. Po prostu żeby to wzięli pod uwagę
startując, bo ja będę starała się to wytykać, że radni nie chcą
przestrzegać ustawy, która ma służyć ludziom. Po drugie pan radny
Dzik, ja wiem, że u siebie nie sprzedaje młodzieży, dzieciom się
sprzedaje proszę Państwa, 10cio letnim, i to nie tylko na plaży. Przy
szkole mojej są 2 sklepy i pani Dyrektor mówi, na przerwach dużych od
10 lat dzieci piją piwo. Bo nie ma ustawy, nie ma ograniczeń, nie ma
niczego. Po prostu gmina Gdańsk zliberalizowała całkowicie
ograniczenia, odstępy, odległości, wszystko. Bo przecież liberałowie
uważają, że wszystko trzeba puścić na wolność, na swobodę, a później
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trzeba narzekać, że młodzież się rozbija, że młodzież jest pijana, że
młodzież robi szkody w mieniu. Zastanówmy się wszyscy razem jaki jest
cel przelewania z pustego w próżne. Dziękuję bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Kamiński.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja chciałbym przypomnieć, przy ocenie tego co się działo na tym, tej
części plaży, że myśmy zwracali uwagę, że na etapie już przetargu były
nieprawidłowości. Jaka była reakcja Prezydenta? Ano taka, że umył ręce
i tak naprawdę nie chciał się zająć, ani tym przetargiem, ani sposobem
wyłonienia użytkownika. A dzisiaj możemy oceniać ciąg dalszy. Ja chcę
zwrócić uwagę, że mnóstwo jest takich sytuacji, gdzie mamy do
czynienia po prostu ze złym zarządzaniem. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo i pani Elżbieta Grabarek. Nie to pomyłka była,
przepraszam. Proszę Państwa zamknęliśmy listę mówców. Szanowni
Państwo przypomnę, że to był druk 2011 z autopoprawką. Kto z Pań i
Panów Radnych jest za podjęciem tego druku?

za
przeciw
wstrzymało się
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W
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uchwalenia „ Miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego”
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Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

26)

Nadania statutu Straży Miejskiej (druk nr 2022)

Pan TADEUSZ BUKONTT – Dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności przedstawił projekt uchwały zgodnie
z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KSiŁP opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ja mam tylko pytanie. Panie dyrektorze proszę mi powiedzieć, dlaczego
znowu ustalamy statut? Ja pamiętam, że w zeszłym roku, czy półtora
roku temu uchwalaliśmy statut, kto inny go prezentował tutaj i ja
wnosiłam uwagi do tego statutu, podstawowe, one nie zostały
uwzględnione, bo w tamtym statucie, musze powiedzieć, że tego nie
doczytałam, jest wydział profilaktyki w straży miejskiej. Zgodnie z
wszystkimi definicjami, w straży miejskiej nie ma profilaktyki tylko jest
prewencja. Jest to mała różnica, nie będą tutaj tłumaczyć jaka jest
różnica między prewencją a profilaktyką. Profilaktyka jest zdrowotna, a
zapobiegawczo jest zawsze prewencja i we wszystkich władzach typu
policja, straż miejska i innych jest zawsze wydział prewencji, a nie
profilaktyki, bo by musieli leczyć ludzi z czegoś z alkoholu, z przepisów,
nie wiem zależności, złych przejazdów na ulicy, czy coś takiego. I po
prostu czy ktoś to zauważył w ogóle, czy znowu jest ten wydział
profilaktyki, bo ja nie mam zastrzeżeń co do jego działalności, tylko
nazywajmy to tak jak to powinno być nazywane – wydział prewencji.
Natomiast nie profilaktyki, bo nawet jak na szkoleniach nam mówią, że to
co straż miejsca bardo dobrze robi w szkołach, to nie można nazwać
profilaktyką, to trzeba nazywać prewencją, bo tak mówią wszystkie
ustawy. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za podjęciem tego druku?
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UCHWAŁĘ NR LV/1887/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie nadania statutu Straży Miejskiej
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

27)

Wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta
działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
2007)

kapitale
Gdańska
Spółka z
(druk nr

Pani IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
przedstawił projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna, KB również opinia
pozytywna. Pan radny Ryszard Olszewski.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Dziękuję panie Przewodniczący.
Pani Dyrektor.
Panie Prezydencie.
Zanim podejmę jakąkolwiek decyzję, aczkolwiek ta spółka nie do końca
jest przemyślana ale jest faktem. Mam pytanko, miedzy momentem
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powołania, zarejestrowaniem tej spółka a dniem dzisiejszym, jakie
podjęto działania, na jakim etapie przygotowań jest forma budownictwa
tego mieszkaniowego, załóżmy 1000, pani się nie pomyliła na początek
chociaż 100 mieszkań. Jak to wygląda pod kątem prawnym i
organizacyjnym w tej spółce GIS.
IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Jeśli chodzi o powołanie i działalność do dnia dzisiejszego, spółka ma
przygotowane studium wykonalności do ogłoszenia przetargu na
wykonawstwo i na współpracę z bankami. Natomiast w pierwszej
kolejności oczywiście zostały wykonane projekty jakie mieszkania będą
budowane. Także faza działania spółki przez okres miesiąca jest dalece
zaawansowana i wszystkie działania, które spółka dokonuje są pod
pełną kontrolą 2 wydziałów, WGK i WPG czyli nadzoru właścicielskiego.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie ma pan Ryszard Olszewski,
bardzo proszę.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Pani Dyrektor czy spółka na dzień dzisiejszy prowadziła lub prowadzi
jakieś rozmowy wstępne co do wykonawstwa realizacji tego zadania,
konkretnie budowy tych mieszkań, nie określając cyfry.
IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Panie radny spółka będzie ogłaszał przetarg więc nie wiem czy prowadzi
rozmowy z jakimiś wykonawcami. Myślę, że pani Prezes jest bardzo
dobrze zorientowana na rynku naszym i czy prowadzi działania czy nie
to już jest rolą zarządu a nie nasza. My pomagamy jej w rozmowach z
bankami, tak aby móc ustalić jak najlepsze warunki brzegowe dla
przetargu, jeśli chodzi o wyłonienie banku, który będzie kredytował tę
działalność.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jeszcze po raz 3ci pan Olszewski.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
Ja tylko króciutko, można domniemywać, że gwarantuje pani
bezpieczeństwo działania tej spółki i realizacji działania nałożonego
samowolnie na siebie, tak?
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IWONA BIERUT – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie rozumiem pytania? Ja tutaj samowolki nie uskuteczniam, to raz, a
dwa, że pełną odpowiedzialność za działania spółki ponosi jej zarząd, a
nie urząd miejski.
Radny – RYSZARD OLSZEWSKI
No niech będzie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W takim razie Szanowni Państw druk 2007. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za podjęciem tego druku?
za
przeciw
wstrzymało się
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UCHWAŁĘ NR LV/1888/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
Z dnia 28 września 2006 roku
W sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

28)

Projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z
dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek
pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (druk nr
2030)
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Pan TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG zreferował
projekt uchwały zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiŁP opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pan
radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Dziękuję panie Przewodniczący.
Musze powiedzieć, że z dużą przyjemnością przyjąłem zmianę filozofii
komisji w stosunku do zagadnienia jednostek pomocniczych. Mam na
myśli ten aspekt, że jak se dobrze przypominam na początku tej kadencji
próbowaliśmy dyskutować i w sunie nie udało się podjąć jakiejś takiej
pogłębionej debaty, to wtedy po prostu decydowały inne kryteria jakieś
tam po prostu przyjęte, to znaczy dotyczące powierzchni, liczby
mieszkańców itd. Teraz jak widzę dominuje kryterium tam gdzie jest
pewna aktywność społeczna i tam się powołuje strukturę organizacyjną,
samorządową, o tak bym powiedział chyba, znaczy na pewno, która
dotyczy organizowania tej lokalnej społeczności. Mówię to nie
przypadkowo. Ja na początku, jak żeśmy dyskutowali nad porządkiem
obrad miałem nie tyle wątpliwości, że należy powoływać tylko uważam,
że zabrakło nam takiej, w tej kadencji, pogłębionej debaty co my chcemy
osiągnąć. Na początku, jak żeśmy, zostały przysłane materiały do Rady
Miasta Gdańska, kiedy tym problemem mieliśmy się zajmować, miedzy
innymi przyszedł taki duży materiał z Krakowa, nie wiem czy pan
Przewodniczący pamięta, ja sobie z kserowałem ten cały dokument, taka
gruba po prostu teczka, jeszcze chyba z innych też miast, z Łodzi itd. i
mówiąc szczerze czekałem kiedy się ta debata na RMG odbędzie, no
jasne z różnych powodów się ona nie odbyła. Do czego zmierzam.
Zmierzam, żebyście wy jako komisja problemowa rady w tej materii,
przekazała w swoim testamencie następnej po prostu kadencji,
pochylenie się nad tym problemem, żeby dopracować ustrój miasta w
tym zakresie uwzględniający, tak jak jest to teraz przewidziane,
aktywność społeczną jako priorytet. Oczywiście można jeszcze tutaj w
tym zakresie dyskutować i w moim odczuciu nawet gdyby się nie udało
tak jak na początku tej kadencji przyjąć jakieś uchwały, bo np. była
rozbieżność rozumienia zagadnienia, czy mówiąc konkretniej interesów,
różnych zresztą bardzo. To proponuję, żeby zawrzeć taką sugestię aby
nawet były po określonym etapie dyskusji sporządzane pewne raporty,
które się kończą pewnymi wnioskami, gdzie jeżeli się nie podejmie
uchwały to zostaje zapisane pewien stan dyskusji i myślenia o tej
sprawie. To pozwala, że jak zmienia się klimat społeczny czy polityczny,
albo są nowe prądy to można już wrócić od czegoś, a nie wywalać.
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Wydaje mi się, że nam również by się lepiej dyskutowało w tej kadencji,
gdyby te poszczególne próby, które po prostu były zwieńczały jakiś
dokument, na podstawie, którego byśmy mogli, mówię zaczynać
dyskusje, nie od nowa, tylko już od pewnego poziomu. Taka metodologia
pracy, procedura wydaje mi się by szybciej pozwoliła przyjąć rozwiązania
optymalne w mieście Gdańsku. Ja już nie wnikam w inne aspekty
dotyczące tej sprawy, te pułapy, środki finansowe, bo to jest ogromne
zagadnienie. Mam tylko propozycję, aby komisja przekazując jakiś
raport, wnioski, gdzieś to zostało spisane z takimi sugestiami, żeby
przyszła rada się nad tym pochyliła. Zostawiam to pod rozwagę, też
oczywiście komisji, a co wysoka komisja zrobi to jej zbiorowa mądrość.
Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo.
Radny  TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ja jestem tylko szeregowym członkiem komisji ale z uwagi na to, że na
własny wniosek, że tak powiem zostałem upoważniony do
przygotowania tego projektu uchwały. Oczywiście przekażę to panu
przewodniczącemu, natomiast rzeczywiście w trakcie kadencji zmieniała
się opcja myślenia w kierunku takim jaki przedstawia pan radny i który
jest mi bardzo bliski, a mianowicie w kierunku tego, żeby rzeczywiście
dążyć
do
pewnej
pragmatyczności.
Pragmatyczności
jakby
podyktowanej dwoma sferami. Pierwsza aby odpowiadać na inicjatywy,
rzeczywiste inicjatywy społeczne i tam gdzie jest pewien ciąg, pewna
chęć tworzenia i samodzielności, samorządności aby te jednostki mogły
powstać. Z drugiej strony aby te jednostki jednak miały taki kształt i
charakter, także jeśli chodzi o granicę i ilość mieszkańców, by były
możliwe technicznie rzecz biorąc do powołania. Oczywiście jedną rzeczą
jest czysta teoria, że no każda jest teoretycznie do powołania. A drugą
rzeczą jest to, że są pewne realia, tu jest przykład oczywiście taki, że jak
weźmiemy chociażby tą jednostkę Gdańsk – Południe, to mieszkańców
Chełma naprawdę niewiele interesuje co się dzieje na Szadółkach, czy
mieszkańców Orunii co się dzieje w jakimś innym miejscu. Natomiast ich
interesuje zwłaszcza, że jest to także i geograficznie i topograficznie i w
pewnym układzie miejskim i komunikacyjnym są to wydzielone osiedla i
one mają swój specyficzny charakter i są zainteresowane. Tu jest też
ukłon jakby do następnej Rady aby zastanowić się nad jedną zasadniczą
rzeczą, czy tak naprawdę nie przeglądnąć jeszcze raz tych jednostek
pomocniczych i nie stworzyć docelowego układu jednostek, które
zakładałoby powstanie właśnie w ramach tego typu wydzielonych
jednostek, jakby osiedli, pewnych miejsc, które można określić jako
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pewną wspólnotę interesu, także społecznego, właśnie jednostek, które
będzie można potem już praktycznie rzecz biorąc powołać. Dzisiaj mamy
pewną zastałoś, którą uzupełniamy jedynie wtedy, kiedy są wnioski, tak
by to trzeba było powiedzieć. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że to był druk 2030. Więcej głosów
nie ma w dyskusji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego
druku?
za
przeciw
wstrzymało się
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W sprawie projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek
pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI
PREZYDENTA MIASTA

Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę pan radny Głogowski.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Znaczy ja mam pytania i one dotyczą pana Przewodniczącego RMG.
Nie, nie odwrotnie bym prosił, jeżeli jest to możliwe, o chwilę spokoju, bo
w moim odczuciu chciałem przedstawić przynajmniej jeden problem
moim zdaniem bardzo istotny. Ja mianowicie, tak krótko, znaczy tak,
powiem panie Przewodniczący, że co do odpowiedzi na zapytanie nr
174/06 nie podzielam pana opinii, bo odpowiedz mi udzielona nie
dotyczy przedmiotu, który ja podnosiłem, o tak bym powiedział. Dla
wprowadzenia Wysokiej Rady tylko powiem, że sprawa generalnie
dotyczyła Wyspo po prostu Piecewskiej normalną drogą sprawa jest już
rozstrzygnięta, są pewne decyzje. Natomiast ja nie o tym chciałem
powiedzieć. Ja wystąpiłem na pewnym etapie z wnioskiem do pana
Przewodniczącego, z prośbą, żeby ze środków RMG została
ewentualnie sporządzona opinia czy ekspertyza dotycząca wniosku po
prostu Hossy czy inwestora i sprawa się potem jak potoczyła. Natomiast
przedmiotem
mojego
zapytania
jest
część
odpowiedzi
Przewodniczącego RMG, która powiem szczerze mnie zbulwersowała, i
w związku z tym pozwoliłem sobie zadać zapytanie do pana
Przewodniczącego. Powiem tak, że trochę złośliwe, nie kryje tego, tym
bardziej, że pana Przewodniczącego uprzedzałem, że taka możliwość
może po prostu zaistnieć. Mianowicie w czym jest rzecz. Pan
Przewodniczący w swojej odpowiedzi do mnie napisał, że między innymi
nie można, cytuję: przeprowadzić ekspertyzy technicznej dotyczącej
wpływu wybudowania 8 17sto kondygnacyjnych budynków mieszkalnych
na warunki życia mieszkańców pobliskich domów, członków LWSM
Morena z funduszy publicznych będących w dyspozycji RMG, że nie jest
to zasadne. LWSM Morena mając na uwadze interes swoich członków,
jeżeli uważa, że projektowana inwestycja pogorszy warunki ich życia
powinna sporządzić taką analizę we własnym zakresie, w toku
toczącego się postępowania. Ja oczywiście, to co mnie ruszyło w
odpowiedzi pana Przewodniczącego, i potem zadałem te zapytania, jest
podstawowe, ja pozwolę sobie tu zacytować: na jakiej, i jeszcze jedna
rzecz. Panie Przewodniczący, ja chciałem pana poinformować, a pan o
97

tym doskonale wie, że 15go września wysłałem do pana pismo, gdzie w
oględnej formie napisałem, że proszę o przedstawienie podstawy
prawnej na jakiej podstawie pan, że tak powiem różnicuje prawa
podmiotowe członków wspólnoty samorządowej. Pan na te pismo w
ogóle nie odpowiedział. Ponieważ zbliżała się sesja i do dzisiaj nie mam
odpowiedzi na to pytanie, to w związku z tym pozwoliłem sobie
doprecyzować co mam na myśli, żeby pan Przewodniczący się
ustosunkował. I miedzy innymi zadałem takie pytanie, że prosząc żeby
enumeratywnie do poszczególnych kwestii. Zacytowałem art. 16
Konstytucji RP, który cytuje: że ogół mieszkańców jednostki
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę
samorządową. I oczywiście zadałem pytanie jakie jest uzasadnienie do
wykluczenie przez pana Przewodniczącego mieszkańców Gdańska,
jednostki urbanistycznej PieckiMigowo z uprawnienia do korzystania z
prawa konstytucyjnego. Potem dalej wytoczyłem kilka artykułów
konstytucyjnych, między innymi cytowałem, że wszyscy wobec prawa są
równi, nikt nie może być dyskryminowany i oczywiście konsekwencją
prosiłem, żeby pan Przewodniczący się do tego ustosunkował.
Oczywiście wiedziałem, że te pytania, mówię są co najmniej złożone, o
tak bym powiedział. I szanowny panie Przewodniczący, kolego radny to
co pan mi odpisał, to prosiłbym, jeżeli ma pan przed sobą tą odpowiedz
o wskazanie mi, w której części tej odpowiedzi dotyczy to co ja się
pytałem. Pan nie był uprzejmy, wg mnie, w ogóle napisać. Informuje
mnie pan, że jest Statut Miasta Gdańska, które różne kwestie reguluje.
Ja to wszystko po prostu wiem. Ja zadałem pierwsze podstawowe
pytanie. Proszę się ustosunkować do swojej wcześniejszej wypowiedzi,
co pan na to. Ja powiem tak, ja rozumiem, że ktoś panu przygotował
pismo, że to zostało chlapnięte jak to użył jeden z członków rządu i na
tym etapie. Sobie pozwoliłem sformułować, z dużego C te wszystkie
zapytania. Panie Przewodniczący, nie będę się znęcał nad pana
odpowiedzią, z uwagi, że pan jest tak samo radnym jak ja, aczkolwiek
pełni wysoką funkcję. Tylko chciałem powiedzieć tak, jeżeli faktycznie, a
to częściowo występuje w mentalności przedstawicieli miasta Gdańska,
mówię o władzach, czy wykonawczej itd., że członkowie spółdzielni to są
coś gorsi, dobrze, dobrze panie Przewodniczący, ale tak to pan
sformułował, ci ludzie, ci członkowie spółdzielni, oni są też mieszkańcami
miasta Gdańska. Ja już nie powiem, że ustawa o samorządzie
terytorialnym, w pierwszym artykule stanowi, tak samo jak konstytucji, z
mocy prawa wszyscy są członkami wspólnoty samorządowej, pan
dokonał, w moim odczuciu, na tych lepszych i gorszych, że ci mają
prawo do korzystania z ekspertyzy a ci nie mają. Chciałbym powiedzieć,
panie Przewodniczący, pan tego pewnie nie pamięta, ale ja jestem
członkiem KB i se przypominam jak w trakcie tego roku budżetowego
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RMG wykazując, że nie wykorzystała swoich środków, zwróciła część do
budżetu, gdzie między innymi jest taka pozycja, wydawanie opinii i
ekspertyz itd. One oczywiście przysługują głównie komisją
problemowym. Ja sobie pozwoliłem sam sformułować wniosek do pana
Przewodniczącego o sporządzenie takiej ekspertyzy, pan nie
odpowiedział, jasne. Nie udzielam zgody, nie ma sprawy. Sprawa byłaby
jasna, po prostu to jest pana suwerenne prawo. Ale jeżeli pan takie
uzasadnienie zrobił, no to panie Przewodniczący, trudno, żeby się do
niego nie odnieść. Mam nadzieję tylko, że to nie jest pana sposób
myślenia, że raczej odwrotnie. Wszyscy mieszkańcy Gdańska z mocy
prawa, jak stanowi i ustawa i konstytucja, mają po prostu równe prawa.
Mi się wydawało, ponieważ tam nie było planu zagospodarowania
przestrzennego, było ponad 300 podpisów, więc niejako funkcją i
obowiązkiem radnego jest, tym bardziej, że oni się zwrócili z prośbą do 2
radnych, do mnie i do pani Małkowskiej, żeby z tego prawa skorzystać,
żeby istniała możliwość odpowiedzi. Te wszystkie kwestie zostały potem,
są wyjaśnienie, nie ma tego. Ja tylko musze powiedzieć, tak że
ubolewam, że w treści odpowiedzi Przewodniczącego RMG znalazły się
takie sformułowania, które jak zacytować bezpośrednio mieszkańcom, to
na pewno nie zrozumieją tego, że radni reprezentują wszystkich wg
równych praw. I nad tym po prostu ubolewam panie Przewodniczący,
przykro mi to jest, że tak się stało.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja może odpowiem, bo rzeczywiście dostałem to pismo i natychmiast
zareagowałem, napisałem do Prezydenta. Nie zostawiłem sprawy, że tak
powiem samej sobie żeby leżała. To po pierwsze, po drugie ja sam
jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i też bym nie chciał być
inaczej traktowany, nie było moim zamiarem, ani intencją żeby dzielić.
Dobrze, że pan radny używał słowa „w moim odczuciu”, bo rzeczywiście
to jest chyba może odczucie tylko. Natomiast nie o to mi chodziło,
chodziło mi o to, że byłem zainteresowany co można zrobić innego, żeby
pochopnie nie wydawać tych pieniędzy. Najpierw taka moje intencja
była. Dlatego odpowiadając użyłem takich słów, bo po pierwsze bo albo
powinno zrobić to miasto, albo tą ekspertyzą powinna zrobić firma
inwestor, albo spółdzielnia. Napisałem na wprost, że spółdzielnia
powinna się była też wykazać, boi Rada Miasta jest w tym momencie jak
gdyby, powiedzmy sobie to uczciwie, najmniej umoczona w tej całej
sprawie. Nie było planu zagospodarowania, a w tej chwili rzeczywiście
ten plan będzie robiony i jest jakiś, powiedzmy po myśli tych
mieszkańców, ja już wiem skądinąd, bo taką informację dostałem od
Prezydenta, że odpowiedzi dostali mieszkańcy miasta, pan radny, że w
SKO leży teraz sprawa
o wycofanie przez miasto sprawy. My
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rozmawiamy o czymś co już praktyczne nie istnieje, czyli już nie ma.
Jeszcze raz powtarzam, dobrze, że pan powiedział „w moim odczuciu”,
bo tylko tam można to było interpretować. Nie było zamiarem dzielić
mieszkańców. Na przyszłość uważam, że spółdzielnia powinna też
dołożyć starań, o swój interes zadbać.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Przewodniczący, mogę krótko? Ja nie chcę prowadzić polemiki, ja
nie kwestionuje, po pierwsze sprawa jest bardzo złożona, bo spółdzielnia
nie została dopuszczona itd., nie o to idzie, ja tylko odniosłem się do
jednej, ja nie chcę poruszać tej całej problematyki z tym związanej, bo to
już jest rozstrzygnięte. Ja tylko odniosłem się do tego, w piśmie tak jak
pan to sformułował, ja wiem, że to ktoś tam panu, że tak powiem, pan
podpisał, aczkolwiek dobrze by było tych co panu tak to napisali, żeby
zastanowili się co piszą, a już na pewno co do mnie piszą się zastanowili
w tej sytuacji. I ja pod tym kontem, tym bardziej że ja jak pan wie, żeśmy
rozmawiali, sygnalizowałem. Mało tego, wykazywałem jeszcze dużo
dobrej woli do normalnej, ludzkiej rozmowy, jak to powtarzam. Ponieważ
jej nie było, w związku z tym mając takie zapisy, znaczy naprawdę
bardziej niż niefortunne, skorzystałem ze swojego uprawnienia i tyle.
Przynajmniej w tej sprawie, no można by jeszcze dużo mówić, myślę, że
to nie jest po prostu potrzebne i to tyle. Jeżeli pan prezydent będzie
chciał jeszcze mówić o całym przedmiocie sprawy, to oczywiście można.
Natomiast ja w tej chwili nie odnoszę tego do przedmiotu sprawy, tylko
odnoszę do sformułowań w piśmie pana Przewodniczącego do mnie,
gdzie moim zdaniem takie sformułowania są po prostu rażące, a bałem
się, że może jest taki sposób myślenia.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale zadam pytanie, jak już polemikę prowadzimy. Czy spółdzielnia coś
zrobiła?
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Tak. W momencie sytuacja była tak zaawansowana, że jak dostałem
pierwsze od pana pismo to na mój wniosek byłem na zarządzie
spółdzielni, gdzie przedstawiłem, że jeżeli władze miasta Gdańska, nie
będą chciały ekspertyzy i procedura pójdzie dalej, to ci sami uczeni,
mam na myśli dr Kochanowska, dr Lorenz spotkali się ze mną w
spółdzielni i byliśmy gotowi dać im już zlecenie, między czasie miało
nastąpić spotkanie u pan Prezydenta i żeśmy ustalili, że poczekamy co
będzie. Potem w ogóle się sytuacja rozwinęła w korzystnym, ja mówię w
korzystnej sytuacji itd. Chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz, od początku
moją intencją w tej sprawie było, żeby problem rozwiązać na zasadzie
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kompromisu, pan Prezydent podjął jeszcze dalej idącą decyzję, ze w
ogóle unieważnił tamtą decyzję, rozpoczętą procedurę, pewnie to jest
lepsze z punktu widzenia jasności. Bo ja chciałem po prostu, żeby w
ramach tamtej decyzji, mówiąc kolokwialnie się dogadać i byłem gotów
wiele w to włożyć wysiłku. Natomiast, żeby właśnie dyskusja była
merytoryczna a nie były racje, że tak powiem, znaczy, jakby to
powiedział prezydent Bielawski, osób niekompetentnych, a do nich
częściowo i mnie zaliczył, gdyż powiedział, że on urbanistą,
przewodniczącym itd. Ja mówię w cudzysłowie panie Prezydencie, to nie
jest złośliwość. To ja chciałem się posiłkować niezależną ekspertyzą
uczonych w materii, zresztą znanych Prezydentowi, bo tu nie raz
występujących, żeby w tej materii odnieśli się po prostu do tej sprawy. I
to tyle. Taka była od początku moja intencja, zresztą jak się prześledzi
moją korespondencję w tym zakresie to proszę zauważyć, ja tam piszę,
jest napisane, proszę rozważyć, zastanowić się, uwzględnić opinię i
rację, natomiast nie w sposób jednoznaczny i kategoryczny, odwrotnie z
wieloma znakami zapytania, po to jak powiadam, żeby problem
rozwiązać. Generalnie uważam poszedł w bardzo dobrym kierunku i to
świadczy też o dojrzałości władz wykonawczych miasta Gdańska w tym
zakresie z czego oczywiście się cieszę i dziękuje.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę jeszcze pan Prezydent.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie radny, jedno pytanie, rozumiem, że miało dojść do wydatkowania
pieniędzy na ekspertyzę, która miała dotyczyć czego? Dokumentacji
budowlanej jaką złożyła Hossa? No więc, ja muszę powiedzieć, że w tym
momencie Rada Miasta najpierw musiałby być stroną w postępowaniu,
to po pierwsze. Po drugie, trzeba brać pod uwagę fakt jak konstytucyjnie
i w szczególności w kontekście prawa budowlanego umieszczony jest
ktoś taki, jak starosta grodzki, w tym wypadku nasz prezydent miasta. W
decyzjach o pozwolenie na budowę nie podlega Radzie. Jedynym
organem, który może weryfikować decyzje prezydenta w tym zakresie
jest Wojewoda i WINB.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Jak Prezydent chce tej dyskusji to ją rozpocznę. Po pierwsze, gdyby pan
Przewodniczący mi tylko i wyłącznie odpisał, nie przeznaczam środków
na ekspertyzę, sprawa byłaby zakończona. Inna sprawa, że wtedy bym
oczekiwał ze strony pana Prezydenta pogłębionej analizy jako organu
wykonawczego i ja się nie odnoszę do faktu, że nie sporządzone. Ja się
odnoszę do faktu uzasadnienia, które pan przewodniczący Oleszek do
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mnie sporządził, ja o tym mówię. Prawdopodobnie wtedy bym do pana
Prezydenta bym oficjalnie zawnioskował o sporządzenie dodatkowej
ekspertyzy, pan by mógł odmówić lub nie i pozostałaby inna droga.
Proszę zwrócić uwagę na to, ja na żadnym etapie nie kwestionowałem
uprawnień nikogo, zwracałem się cały czas z wnioskiem, a można
powiedzieć, że przyczepiłem się, bo uznałem, że to jest ważny problem,
do sformułowania pan Przewodniczącego, że bałem się, że Radni Miasta
Gdańska, a tym bardziej pierwszy radny miasta Gdańska –
Przewodniczący RMG, myśli w ten sposób, że można dzielić
mieszkańców na tych, którym się należy, a tamtym się nie należy. Panie
Przewodniczący, tak jest w tym tekście napisane.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale to pana interpretacja jest panie radny. Moja jest zupełnie inna, ja
napisałem, że to jest rola spółdzielni, to nie oznacza, że ja dzielę
mieszkańców w tym momencie.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
A mam jeszcze jedną sprawę, tak. Mam jeszcze zapytanie drugie, też
istotne, ale jest do pana Przewodniczącego. To jest 175. Dwie rzeczy.
Po pierwsze mi się wydaje panie Przewodniczący, pan udzielając mi
ostatnio odpowiedzi, pisze w ten sposób, że w odpowiedzi załączam
pismo Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska. Mam wątpliwość prawną.
Panie Przewodniczący, ja nie pisze do Dyrektora Biura Rady Miasta
Gdańska, żeby mi wyjaśniała, bo jak będę chciał napisać to ja po prostu
napisze do Dyrektora Biura, ja piszę do pana, żeby pan mi udzielał
odpowiedzi i jeżeli pani Dyrektor Biura do pana napisze i pan nawet
zacytuje te same rzeczy, to dla mnie nie podlega dyskusji. Natomiast
jeśli za odpowiedz panu służy, jakie pismo zostało panu wysłane, to
uważam, że to proceduralnie i prawnie jest wątpliwe. To jest jedna
kwestia i oczywiście też druga sprawa już merytorycznie z tym związana,
w tym piśmie, które pisała pani Dyrektor, zostało napisane, ze nowy druk
został dostarczony w terminie ustawowym. Oczywiście tu znowu była
moja złośliwość, prosząc, żeby mi podać, pisałem tak, nie jest mi znana
z treści i numeru ustawa, która reguluje procedurę uchwałodawczą Rady
Miasta Gdańska, bo takie sformułowanie powodowało, że należało
rozumieć iż procedurę uchwałodawczą RMG, że tak powiem załatwia
ustawa. Pani Dyrektor mi tam, znaczy wg mnie znowu nie poprawnie,
odpisała, że to reguluje ustawa itd. ogólnie o samorządzie terytorialnym.
Odpowiadam, oczywiście przyczepiłem się do sformułowania, pewnie
znowu było przejęzyczenie, bo gdyby było, że procedura jest wg
Regulaminu RMG itd., natomiast my nie stanowimy niestety ustaw, to
stanowi po prostu inny organ i tyle. Proszę uprzejmie, żeby po pierwsze,
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to już nie będzie pewnie takiej możliwości, ale moje pisma idą do pana
Przewodniczącego i pan Przewodniczący, co pan nam napisze to jest,
natomiast, taka powinna być kwestia. A druga znowu proszę uprzejmie o
to, żeby odnosić się do dokumentu tak, to co napisane, a nie dowolnie
interpretować bo to, że ustawa reguluje kwestie problematyki, to tak. Ja
napisałem wyraźnie, czy ustawa reguluje procedurę uchwałodawczą
RMG, oczywiście, że nie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Panie radny. Ja może wyjaśnię pozostałym radnym. Chodziło o to
proszę Państwa, że pan radny dostał niekompletny druk. To było wtedy
w okresie 20 dni. I ja odpisałem, że do 7 dni prezydent ma prawo taki
druk położyć. Natychmiast ten druk został wymieniony. Wie pan co panie
radny, dobrze, że pan używa tych słów, że trochę złośliwości, ponieważ
tak naprawdę jeżeli z państwa ktoś dostanie druk, a tu się zdarzały różne
sytuacje, to najczęściej przychodzi i mówi, słuchajcie ja mam
niekompletny druk i jest natychmiast to wymieniane. Tu nastąpiło
zupełnie co innego. Wszystko w terminie było zgodne, natomiast zrobił
pan troszeczkę, można powiedzieć, awantury osobom, które ten druk
kładą.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Awantury, gdzie panie Przewodniczący?
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Oczywiście miał pan rację, że on powinien być, tak już jak pan Prezydent
powiedział.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Awanturę to bym zrobił wtedy jakbym nie powiem jak się zachował. Ja
pisałem ładnie i uprzejmie. A jak pan wie, awanturę potrafię robić.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Gdyby on nie był w terminie. Jak się pracuje to wie pan co się dzieje.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
W związku z tym, z tego powodu nie chciałem. Awantury nie robiłem,
uprzejmie i kulturalnie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja wiem, że pan np. robi coś takiego, że faksem przesyła za 10 min.
9,00 o to na 3 dni przed sesją, specjalnie, ja wiem, że to jest też złośliwe.
Do wielu tutaj urzędników i niepotrzebne, bo po co. Ja panu powiem, że
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ja panu pokaże wiele druków za 10 min. 9,00 i to na 3 dni przed sesją i
jak to należy rozumieć. Jako pewnie rzecz przypadkową. Już tak
mówimy, że jak coś się zdarzy, jak faks nawali. Nie jeszcze raz mówię
panie radny, przeprosiłem pana osobiście, jeśli pan dostał zły druk, to
oczywiście nie powinno tak być. Natomiast jest to powiedzenie, że gdzie
się drwa rąbie, tam wióry lecą, niestety. Tak się stało. Tym razem nikt nie
zrobił tego specjalnie, złośliwie, jeśli nawet te panie wkładały druk, to
przypadek zwykły, że nie odbite 2 strony i tyle, i zostało natychmiast to
wymienione. A ja tego nie rozumiem, bo napisała dobrze. Odpowiem tak,
bo w tym momencie biorę w obronę niestety. Proszę Państwa nie róbmy
złośliwości tutaj do ludzi, którzy nas obsługują, chyba na to nie zasłużyły
te osoby, naprawdę w całej kadencji ta praca wyglądała bardzo dobrze i
nie było, poza panią Zofią Gosz, jest pan drugim przypadkiem panie
radny. Ale nie przypadkiem takim, proszę mnie źle nie zrozumieć
przypadkiem. Przypadkiem kiedy brakowało dokumentów, pani Zofia
Gosz jedyny raz, co pamiętam zgłaszała, że brakuje dokumentów.
Przepraszam zaraz włączę.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Przepraszam, sam pan. Proszę bardo. Ja mam dyżury w Radzie Miasta
Gdańska, przez chyba pół kadencji. Ale przepraszam bardzo. Pan
Przewodniczący sformułował tezę, no to chyba mam prawo się odnieść
czy nie?
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę bardzo.
Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ma odpowiedz bądź obietnicę na piśmie i na tym kończy się to. 20 minut
o jakiejś szczegółowej sprawie, dyskusja powtarzam, a nie
przedstawienie problemu związanego z interpelacją.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
Panie Wiceprzewodniczący RMG, nie chce przypominać panu sesji,
gdzie pan kiedy dotyczyło porządku wytoczył 20 minutową tyradę ze
swojej strony uzasadniając pewien dokument. W związku z tym jeżeli
pan Przewodniczący podniósł problem, to należy go pozostawić bo
pozostanie w dokumentach, dobrze? Ja powiedziałem, że ja nie
oczekuję dyskusji, ale jeżeli problemy zostały podniesione to należy się
do nich odnieść.
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Radny – TOMASZ SOWIŃSKI – Wiceprzewodniczący RMG
Ja tylko ad vocem stwierdzę, że potem sprawdzałem protokół. Jest to
nieprawda, że była to 20 minutowa i co ciekawsze, była krótsza niż pana.
A ja udzielałem odpowiedzi, która jest bardziej złożona niż zadane
pytanie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę bardzo. Pan radny teraz.
Radny – EUGENIUSZ GŁOGOWSKI
W sprawie złośliwości to odpowiem. Mam dyżury w Radzie Miasta
Gdańska, przez ponad 2 czy 3 lata rzeczą naturalną było, że w sobotę
przychodzili do mnie mieszkańcy Gdańska, to były tam pozostawiane
kubki, żeby tam była kawa, czy po prostu herbata. W którymś momencie
pani Dyrektor powiedziała, że nie może, po prostu bo to przekracza tam
różne rzeczy. W związku z tym powiedziałem, dobrze jeżeli tak to ja sam
po prostu zapłacę za tą kawę, albo proszę mi ograniczyć na sesjach
RMG mniej wypiję itd. Efekt jest po prostu taki, że jak przychodzili
mieszkańcy Gdańska to z kubków wodę po prostu pili. I przepraszam
bardzo, wydaje mi się, że jak przychodzą mieszkańcy Gdańska do
radnego w sobotę, jak ma dyżur, to mają chociaż szansę na to, żeby się
napić wody czy herbaty. Ja nie będę złośliwy i nie powiem, że
pracownicy otrzymują, nie wiem czy tam, przynajmniej widziałem, w
ramach tam kawę czy herbatę, nie o to idzie. Ale uważam, że naturalny
standard, jeżeli chciał pan słyszeć taką to ma pan konkretny przykład.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja odpowiem panu radnemu, że pani Dyrektor sobie sama kawę kupuje,
jeśli chce wypić ponieważ jej nie otrzymuje tu z rady. I pana
stwierdzenie, że pracownicy otrzymują jest po prostu mylne. Ja też może
kiedyś tak myślałem, wyjaśniłem tu. Każdy sobie sam kawę czy herbatę
kupuje i przepraszam dlaczego w takim razie. My nie mamy
zabezpieczone w budżecie, żeby każdy kto przyjdzie do budynku dostał
kawę. To już jest chyba troszeczkę nad interpretowane. Pani dyrektor
sama sobie kawę kupi, jeśli chce wypić.
Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Po pierwsze panie Przewodniczący chciałam powiedzieć, że ja tego
zestawienia nie dostałam, więc będę z pojedynczych, chaotycznie
mówić. Nie wiem dlaczego nie dotarło do mnie zestawienie. A po drugie
chciałam, może bym jeszcze dostała jeżeli by to było możliwe. A po
drugie chcę powiedzieć panie Przewodniczący, jak pan zauważa, ja
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mówię o uzupełnieniu pewnych materiałów, natomiast jeszcze w ciągu 4
lat żadnego uzupełnienia poza jednym nie dostałam. Czyli ja mówię, pan
mówi do prezydentów, proszę uzupełnić, natomiast odpowiedzi nie ma.
Czyli jak mówił dziad do obraza a obraz ani razu. To jest naprawdę
indolencja, to jest na pewno jakieś niedopatrzenie. No ale niestety tak 4
lata minęły i tak to przebiega. Na poprzedniej sesji, tutaj właśnie
siedziały osoby odpowiedzialne w tych dziedzinach o których ja
mówiłam, Przewodniczący głową zwrócił się do nich z prośbą, żeby
udzielili dodatkowych odpowiedzi, niestety nie. Ja czasem pisze 3 razy,
jak już niedostaję odpowiedzi na nowo i wtedy wreszcie jakąś tam
dostaję. Więc ogólnie odpowiedzi dotyczące interpelacji są bardzo złe.
Ale ja chciałam konkretnie do jednej interpelacji, do zapytań, bo ja mam
same zapytania, 171/06. to było zapytanie, które ze względu na to, że
ludzie przychodzą do mnie na dyżury i pytają, ile urząd miasta w
Gdańsku ma samochodów i kto je ma. Z kierowcą np. prezydent to się
rozumie, bez kierowcy wiceprezydent czy z kierowcą. No proszę
Państwa nie będę mówić dużo o tej odpowiedzi, po prostu nikt nie ma
samochodu w urzędzie miasta. Tak jest powiedziane, jest do obsługi
technicznej, do rozwożenia poczty, do obsługi zapraszanych gości, do
obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego, do komisji wydziały
środowiska do przeprowadzania wizji lokalnych. Niestety nie ma ani
prezydent ani kierowcy, ani samochodu, ani wiceprezydent kierowcy ani
samochodu, ani po prostu nikt inny co jest kłamstwem jawnym, nie wiem
dlaczego to się ukrywa. Normalne się stosuje, że ludzie mają
samochody, tutaj ile razy jestem to przywozi. Ten mówi, ja wożę panią
prezydent Hall, ten drugi kierowca, ja już znam kierowców nawet, ja
wożę prezydenta itd. Po prostu jest to nie wiem, czy to jest, jak to
nazwać, ale jest napisane, że w razie pierwszeństwa panie
Przewodniczący, pan ma, pan jest na pierwszym miejscu wymieniony,
korzysta z samochodu. Na pierwszym miejscu w razie potrzeby pan jako
Przewodniczący korzysta z samochodu, a później dopiero Prezydent
Gdańska. To wg mnie tez jest odwrotnością zupełną. Ale tak to jest. Nie
wiem dlaczego my ukrywamy pewne fakty. Jak ja chciałam informację, o
wyjazdach, delegacjach zagranicznych, 3 razy pisałam, nie mogłam
dostać, ze mnie robiono głupa dokładnie, ja mogę powiedzieć,
kserowano mi coś z Internetu i w ogóle. To już jest indolencja, to jest
arogancja władzy, nie wiem ja z tym pójdę do prokuratora czy gdzie. Ale
nie chodzi o to chyba, chyba jest jakiś obowiązek. Jest interpelacja, jest
zapytanie, ja zadaje proste pytania, a ja dostaję 3 strony odpowiedzi i z
niej nic nie wynika. No zdziwiona jestem troszeczkę, że niektóre
instytucje podległe miastu mają więcej samochodów, a jak po prostu
sam urząd. Więc bardo dobrze bo wykonują prace merytoryczne. Ale
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jestem zbulwersowana takim sposobem odpowiadania, gdzie są proste,
krótkie pytanie. 3 strony odpowiedzi, nic prawie na temat.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dobrze, poproszę panią Sekretarz o uzupełnienie.
DANUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Krótkie pytania, one rzeczywiście takie były, jednak dotyczyły prawie
wszystkich jednostek miasta pani radna i zebraliśmy informację z
wszystkich jednostek miasta. Chciałam pani powiedzieć, że jeżeli nawet
kierowca mówi, że wozi panią prezydent Hall, to nie znaczy, że on siedzi
i czeka, aż pani prezydent Hall będzie jechała, ponieważ wszyscy
kierowcy łącznie nawet z kierowcą pana prezydenta pracują dla całego
urzędu. I jest 9 samochodów, które. My rzeczywiście wozimy dowody
osobiste do osób niepełnosprawnych i bez przerwy te samochody
jeżdżą. Znaczy, że jak pani prezydent Hall siedzi na posiedzeniu, albo
nie wyjeżdża w teren, dlatego też napisaliśmy, być może na rangę pana
Przewodniczącego znalazł się na pierwszym miejscu, a nie prezydent,
że zawsze Prezydent, Przewodniczący, Wiceprezydenci mają
pierwszeństwo jak gdzieś jada służbowo. Natomiast nie jest tak, że
samochód czeka, aż pani prezydent, ja, czy pan Skarbnik, czy
ktokolwiek inny będzie jechał i ten samochód nie pracuje w urzędzie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę jeszcze pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Ale pani Sekretarz, ja bardzo panią szanuję, ale proszę mi już nie
wciskać ciemnoty kompletnej. Przecież można było napisać jak ja
pytałam, wiceprezydent, wiceprezydenci z kierowcą, bez kierowcy. Jaki
był kłopot z tego. I dopisać w razie potrzeby, korzystają także inni
pracownicy miasta. Ja napisałam, że z pensją kierowcy utrzymanie tych
samochodów, ze wszystkimi dodatkami, po prostu już nie dyskutujmy na
ten temat, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o arogancję i ogólnikowość w
interpelacjach, to nie jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie ma tu pani
prezydent Hall, ale do mnie wniosła sprawę pani Dyrektor szkoły, gdzie
jest 1200 dzieci, gdzie od stycznia 2006 jest pozbawiona opieki
stomatologicznej, jakiekolwiek dzieci. Ja otrzymałam odpowiedz
oczywiście, że kontraktowanie usług w zakresie opieki stomatologicznej
leży w gestii NFZ, tak tylko jednocześnie napisano mi, że pani Dyrektor
szkoły nie może zawierać kontraktów z NFZ. Więc pytanie moje
sprowadza się w kwestii tej odpowiedzi. Jeżeli nie ma opieki
stomatologicznej, jeżeli NFZ ma zawrzeć kontrakt, to z kim ma go
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zawrzeć, jeżeli pani Dyrektor go nie może zawrzeć, i kto to nie zadbał o
to, żeby ta szkoła 1200 dzieci, bo tam jest podstawówka i gimnazjum, od
zerówki począwszy, miało opiekę stomatologiczną. Bo chyba tutaj jest
jakaś luka, bo nie ma osoby do zawierania kontraktów. Natomiast
dodatkowo mi powiedziano, jak to wydano na pielęgniarki, którym
musiano zasady, podstawy profilaktyki uzębienia i chorób uzębienia
szkolić. Jeżeli pielęgniarki szkolne, zatrudnione w szkołach, po szkołach
pielęgniarskich muszą być uczone jak należy utrzymywać higienę jamy
ustnej, a nie dzieci, to ja to już mówiłam przy uchwalaniu tych pieniędzy,
bodajże tam było 6080 tyś. no chyba to jest znowu jakieś nieprawidłowe
ujęcie, ale to nie pani Dyrektor wstawiała, obecna tu na sesji, to WSS
przedstawiał nam. Proszę Państwa całkowicie odwrócona sytuacja. Za to
szkolenie jak utrzymać higienę przyzębia i jamy ustnej można było
przecież zapłacić stomatologa. Nie rozumiem w ogóle tego i po prostu
proszę mi odpowiedzieć, ale może na piśmie, kto w takim kształcie miał
obowiązek, żeby mogła Dyrektor powiedzieć, zawrzeć kontrakt o opiekę
stomatologiczną dla tej młodzieży, 1200, w liczbie 1200. Bo pani
Dyrektor nie może, urząd nie może a NFZ musi mieć po prostu kogoś,
kontrahenta, który zawrze tą. I kto tego nie dopełnił ewentualnie.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja może poproszę panią Dyrektor Białousow.
REGINA BIAŁOUSOW – Dyrektor Wydziału Edukacji
Dziękuję bardzo. Pani radna. Ani Dyrektor, ani urząd miasta nie ma
prawa zawrzeć z NFZ. NFZ zawiera umowę z lekarzem, a lekarz
przychodzi do szkoły, jeśli gabinet stomatologiczny spełnia prawidłowe
warunki sanepidowskie i przepisów, w tym momencie ten lekarz może w
tej szkole być i przy okazji objąć opieką dzieci. Żeby było jasne 95%
szkół w Gdańsku nie ma stomatologa, bo stomatologów wycofano ze
szkół od kiedy NFZ opłaca usługi. Na dzień dzisiejszy NFZ opłaca tylko
opiekę pielęgniarska w szkołach. Natomiast niektórzy stomatolodzy,
żeby korzystać, wykorzystać gabinety stomatologiczne do swoich
prywatnych praktyk zawierali również z NFZ kontrakt, na bazie, którego
opiekowali się uczniami, czyli też nie leczyli, tylko były to badania
kontrolne. Także pani Dyrektor zespołu nie mogła do pani radnej się
skarżyć, bo pani dyrektor zespołu dokładnie wie, my użyczamy NFZ
gabinety, natomiast nie jest w naszej gestii zawieranie umów, bo nie ma
w ogóle na to pieniędzy, jeśli chodzi o oświatę. Dziękuję.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz jeszcze.
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Radna – ZOFIA GOSZ
Chce pani Dyrektor powiedzieć, pani Dyrektor ustawa o samorządzie nie
wykreśliła zadania, które brzmi ochrona zdrowia, to jest pierwsze
zadanie, jest to pierwsze zadanie. Jeżeli w uchwale będzie to
wykreślone.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale ja proszę nie polemizować.
Radna – ZOFIA GOSZ
Przepraszam, w ustawie samorządowej będzie to wykreślone to ja się z
panią zgadzam. Czyli jak ktoś nie zawrze w ogóle, o cokolwiek, to po
prostu dzieci w szkołach mogą być opieki. A pani dyrektor nie, mnie się
nie skarżyła, tylko pytała. I proszę nie widzieć pani Dyrektor, ze ona się
skarży, dobrze, że się dba. Teraz proszę Państwa, nie będę już tutaj, do
mnie pan Dyrektor wydziału Skarbu już zwrócił, że chce ze mną
rozmawiać, ale musze tyko powiedzieć, że jest taki klub atleta sportowy,
zajmujący się dziećmi z rodzin patologicznych. 2 lata mija, jak nie można
załatwić sprawy. Komisja Sportu zajmowała się tym w maju 2005, od
tego czasu ja przejęłam tę sprawę, jako radna z danego rejonu na
prośbę, nawet przewodniczącego komisji i cóż z tego. 2 teczki mam
dokumentów, różnych odpowiedzi, różnej maści i każde o innej treści i
właściwie nikt, nic nie wie. No dobrze, że Dyrektor WS chce dzisiaj ze
mną jeszcze po tej sesji rozmawiać. Proszę Państwa biurokracja urosła
w tym urzędzie do takiego stopnia, że to co ludzkie jest niewidoczne,
natomiast drogi są widoczne. Inwestycje duże są widoczne, oczywiście.
Natomiast co potrzebują dzieci i młodzież, to nie jest widoczne. Dziękuję
tyle na temat interpelacji. Natomiast w wolnych wnioskach będę chciała,
panie prezydencie, jeszcze jedną sprawę poruszyć.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani radna Putrycz
Radna – DANUTA PUTRYCZ
Ja się do wolnych wniosków ustawiłam.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Aha do wolnych wniosków. Czy są jeszcze jakieś zapytania?
Przechodzimy do następnego punktu.
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PUNKT 5
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Radna – DANUTA PUTRYCZ
Co prawda panie Przewodniczący jest to pytanie w pewnym sensie, ale
nie do końca. Renoma, mimo że żeśmy uchwalili przepis, który daje
możliwość od pewnych rzeczy się odwołać, uregulować przez Renomę,
okazuje się, że Renoma nadal znalazła sposób na rozwiązywanie swoich
problemów i mandatowania „kolko ugodno”. Również zdarzają się
przypadki, zgłoszono mi taki przypadek i na bazie tego przypadku
wyobrażam sobie, że tak postępują. Chodzi o to, że na moment kiedy
kupuje się bilety w autobusie, czy tramwaju, bardziej w autobusie, bo
dotyczy to autobusów i trasy na Chełm, nie pozwalają skasować, czekają
jakby minutę, pół minuty i raptem zakaz kasowania, mimo, że ten ktoś
kupił bilet i kolejka się tworzy do. I tutaj jest do pana prezydenta
właściwie pytanie, jak to się dzieje, że w sumie w taki sposób się działa,
że nie zezwala się skasować biletów. Mimo odwołania tej osoby i
świadków, którzy widzieli, że ta osoba chciała skasować, Renoma nie
uwzględnia reklamacji i w związku z tym moje pytanie brzmi. Czy istnieje
możliwość skontrolowania tego i wydania jakiś wytycznych Renomie,
albo w umowie zapisać, żeby takich rzeczy nie robiła. A jeżeli już to
przyjąć zasadę, że wszyscy ci którzy mają kasować bilet lub kupować,
wchodzą pierwszymi drzwiami, tak jak w prywatnych liniach jest, i wtedy
nie ma tych co nie kasują, no fakt, że Renoma nie miałaby co robić. I
drugie zagadnienie. Właściwie sprawa skierowana, właściwie wniosek
łączący się z pytaniem do Prezydenta. Ja rozumiem, że decyzje podjęte
przez pana Prezydenta powinny być w miarę szybko wykonane, no tu
powinno być KPA, gdzie jest obowiązek odpowiedzi, a zdarza się, że
pan Prezydent ,o którym to ja wiem, że pan Prezydent decyzję podjął, a
wykonanie tej decyzji trwa kilka miesięcy, odpowiedzi również nie
udzielono zgodnie z KPA. Moje pytanie czy to taka stała praktyka, czy
tylko w sprawie niektórych przypadków?
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ale o jaka odpowiedz chodzi?
Radna – DANUTA PUTRYCZ
O odpowiedz dla mieszkańców, którzy składają, gdzie interweniują, w
sumie jest podjęta decyzja przez pana Prezydenta, a te osoby, czy
instytucje nadal nie otrzymują odpowiedzi, żadnej. Na odpowiedz
czekają praktycznie rzecz biorąc od stycznia lub od kwietnia. W związku
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z tym zgłaszam ten problem, mam nadzieję, że pani Sekretarz po prostu
zdyscyplinuje co poniektórych, żeby decyzje pana Prezydenta realizowali
w miarę szybko. I to jest tylko to taka prośba, jak również prośba w
zakresie Renomy.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pani radna jakby można było do pani Sekretarz jakieś te przypadki
podać, te nie udzielenia odpowiedzi. A co do Renomy, to powiem że ja
się sam angażowałem mocno w sprawy Renomy i wydaje się, że od tego
czasu jak pisze się pisma, albo tu piszą pisma, duża część jest
uwzględniana. Może te przypadki należy, po prostu niech ktoś do nas
napisze i napiszemy pismo celem wyjaśnienia i może to zostanie
uwzględnione.
Radna – DANUTA PUTRYCZ
To nie tak. Pozwoliłam sobie o to zapytać, zanim dzisiaj zgłosiłam
problem na forum, pana Antoniego Szczyta. Mówi, ze odwołań od
decyzji Renomy jest kilkanaście tysięcy, w związku z tym chyba nie do
końca Renoma pewne rzeczy przestrzega, bo ja nie wierzę w to, że
wszyscy jada tramwajem i autobusem po to tylko, żeby oszukać gminę.
Jest na pewno pewna grupa osób, która w ten sposób wykorzystuje i
umiejętnie to robi, i gdy zapłaci mandat, to później sobie odkuwa się. Ale
oni są na tyle sprytnie, umiejętni, że najprawdopodobniej nigdy nie
zapłacą. Natomiast najbiedniejsi są w tym całym ambarasie, są ci ludzie,
którzy z przyczyn całkiem obiektywnych mając dobrą wolę właśnie stoją
w kolejce grzecznie, nie przepychają się, nie umieją pyskować, to na ten
moment Renoma to chyba wykorzystuje. Ja nie mówię o cwaniakach, bo
rzeczywiście, ale taki sobie zdaje sprawę i ta odpowiedz, o której
mówiłam a w zasadzie realizacja pana Prezydenta, to jak raz pani
Sekretarz wie o jakie decyzje mi chodzi i uprzejmie proszę o
spowodowanie podjęcia decyzji przez właściwy wydział. Dziękuję
bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani Zofia Gosz.
Radna – ZOFIA GOSZ
Tak chcę zabrać jeszcze w wolnych wnioskach. Jest pani dyrektor
Białousow, przepraszam, że to wszędzie poruszam, ale dotyczy to
bezpieczeństwa przy szkole 48, a tutaj dostałam interwencję od
mieszkańca drugiej części Zaspy, że dotyczy to bezpieczeństwa również
przy żłobku przy ul. Startowej. Tam jeden prezes spółdzielni, a tu drugi
prezes spółdzielni zagradza wejście. Panie Prezydencie, Szanowni
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Państwo, Panie Przewodniczący. Miasto jest bezsilne i nie potrafi, mówię
to z pełną determinacją, odpowiedzialnością, zabezpieczyć dojścia
bezpiecznego do szkoły. Szkoła przy ul. Burzyńskiego, cały czas miała
dojście poprzez teren będący w użytkowanie wieczyste spółdzielni
mieszkaniowej, ktoś popełnił błąd. A teraz prezes powiedział, pewnego
pięknego dnia, to jest mój teren ja jestem właścicielem, a wy róbcie co
chcecie. Dlaczego szkoła, dokładnie powtarzam, ma wejście z tej strony,
niech 500 metrów dalej sobie zrobi wejście, z drugiej strony parkanu od
ul. Drzewieckiego i tam niech sobie wpuszcza dzieci. Bo historycznie
powiedział, sprawdzałem w dokumentacji, wejście od tej strony nie
powinno istnieć. Więc zaczął robić roboty budowlane i tam gdzie dzieci
wchodzą, zrobił sobie parking, parking co prawda na swój samochód i
jeszcze 3 samochody i jeszcze w oknie ustawiona jest kamera,
obserwuje ten samochód, w jego oknie bo tam mieszka, żeby go nikt nie
ukradł. 8 września rodzice wezwali straż miejską i pani Dyrektor, straż
miejska przyjechała, pismo zostawiła, pojechała. Dopiero w ostatnią
środę byłam na KE, ponieważ wezwano mnie, bowiem roboty trwają,
niebezpieczeństwo jest, dzieci przechodzą miedzy samochodami, jak
będą cofały z parkingu, to mogą być w każdej chwili potrącone, a prezes
nadal mówi, to jest mój teren. Ja napisałam szybko interwencję Emilem, i
zaproponowałam, jeżeli prezes ma prawo do terenu, bo to jest prawda,
to proszę wykupić ten kawałek terenu, bo dzieci muszę wchodzić do
szkoły, albo proszę po prostu, ja nie wiem wykupić to wieczyste
użytkowanie. Niestety wczoraj się informowałam w szkole, zresztą
rozmawiałam z panią Dyrektor Hall, powiedziała, że wszystkie pisma do
wszystkich zostały wysłane i więcej już nie można zrobić. Przyszła straż
miejska, 2 dni temu, zupełnie inny skład jak pierwszym razem, z tymi
pismami, które były złożone przez rodzica na KE i przeze mnie i zapytała
się o co tu chodzi, bo oni nic nie rozumieją, bo to była inna straż miejska
jak pierwszym razem. Więc sprawa dalej ma się ładnie, gdzie parking
jest, już funkcjonuje, roboty co prawda zostały budowlane wstrzymane,
ale dzieci chodzą na tyłach tych samochodów, które wjeżdżają, bo tak to
wygląda, tu jest przejście, parking jest z tej strony i samochody
wjeżdżają przez to przejście i wyjeżdżają. Teraz dziecko zdąży albo
bokiem uciec, albo nie wiem gdzie, 1200 dzieci. Panie Prezydencie, pani
Dyrektor, wszyscy są bezsilni wobec tego, aż stanie się wypadek. Nawet
prezes powiedział komuś, ja jednego gówniarza to bym był przejechał,
takiego o metrowym wzroście. I nikt na to nie reaguje, bo pisma poszły,
ma straż miejska, dostał wydział komunikacji, to trzeba natychmiast po
prostu coś z tym zrobić. Ja wiem, że do prezesa zostało wystosowane
pismo, ale pismo to nie jest załatwienie sprawy, ja byłam 2 dni temu w
szkole, nie jest to załatwienie sprawy, bo te dzieci muszą chodzić, bo
parking już jest, samochody stoją. Nie mówiąc, że przy kolejnych, przy
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każdym wejściu także tam gdzie są korty tenisowe, też są z 2 stron
zatoczki postojowe i też musi każdy po południu wchodzić miedzy tymi
samochodami. Ale szkoła już odpuszcza, brzydko mówiąc, tamte
miejsca, ale główne wejście, gdzie jest bramka, gdzie było 7 metrów
szerokości wejścia, a teraz prezes spółdzielni powiedział 3,5 metra wam
starczy a reszta będzie parking. To nikt na to nie ma wpływu, wydział
urbanistyki nic nie może, bo to jest teren spółdzielni, nikt nic nie może,
bo to jest właściciel spółdzielnia. Jeszcze jedno ma być zrobione i to
dotyczy komisji ładu i porządku, bo tam akurat na tym wejściu był
szeroki, leżący policjant, bo tam jest zaraz droga, bardzo szeroka droga,
jezdnia i po prostu pan prezes łamie przepisy, przejeżdżając na skos do
parkingu swojego przez leżącego policjanta. I powiedział, że rozbierze
tego leżącego policjanta po to, nie że, bo teraz samochody zwalniają
przed przejściem do szkoły, a wtedy on nie będzie łamał przepisów, bo
straż miejska mu będzie nakładała mandaty. Czyli wszystko, interes
dorosłych, interes spółdzielni, interes prezesa. Prezes się tłumaczył, bo
gazeta była, gazeta Fakt, i powiedział, że to jest jego ziemia, on ma
prawo, mieszkańcy tak chcą. W szkole było 3ki klasowe, w ciągu
jednego wieczora zebrano przepisów przeciwko temu procederowi 150.
Niestety nic nie pomaga. A z miasta osobiście z WE, która wg mnie,
może się mylić, to proszę mi powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo w szkole i dojścia do szkoły. Nie wiem, ale mnie się
wydaje, że WE musi za to wziąć odpowiedzialność i pogonić inne służby,
ba tyle wszystkie, żeby to bezpieczeństwo było zagrożone. Tak jak
gazeta napisała, a teraz trzymajmy kciuki, lub się módlmy żeby żadno
dziecko nie uległo wypadkowi. Czy tak to ma być. Czy mamy tylko do
Boga się modlić, a urzędnicy biorą pieniądze. Wg mnie nie. Dziękuję
bardzo.
Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Białousów.
REGINA BIAŁOUSOW – Dyrektor Wydziału Edukacji
Szanowna pani radna, sama pani powiedziała, że pan prezes jest na
swoim terenie i de facto wcale nie jest tak łatwo wywalczyć to, co
chcielibyśmy wszyscy wywalczyć. W tej chwili uruchomiliśmy procedurę
wyznaczenia pasa, tzw. służebność, dojazdu i dojścia i tą procedurę
uruchomiliśmy. Ale wszystko trwa pani radna, to ni można z minuty na
minutę, bo ja nie pojadę i buldożerem nie będę likwidowała, to co zrobił
pan prezes, to on z powrotem doprowadzi do poprzedniego stanu.
Natomiast to są procedury, które trwają. Także my wykonujemy co
powinniśmy wykonywać, także bardzo prosiłabym nie mówić, że
urzędnik nic nie robi. Dziękuję bardzo.
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Radny  BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuje bardzo.
Radna – ZOFIA GOSZ
A żłobki też pod was podlegają.
REGINA BIAŁOUSOW – Dyrektor Wydziału Edukacji
Żłobki pod nas nie podlegają, ale ja przekażę pani Teresie Plichcie. Ja
przekażę pani Dyrektor ten materiał.

PUNKT 6
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę państwa, na tym wyczerpaliśmy porządek obrad, dziękuję
wszystkim. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Zamykam przedostatnią
sesję. Jeszcze nam została jedna sesja. Do widzenia.

Obrady skończono o godzinie 14,45
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu z taśmy magnetofonowej
inspektor BRMG
Karolina Hetmańczyk
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