PROTOKÓŁ NR II/2006
z II sesji RADY MIASTA GDAŃSKA
która odbyła się w dniu 30 listopada 2006 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 15.00
Na stan 33 radnych w sesji udział wzięło 33 radnych
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

PUNKT 1
OTWARCIE SESJI

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska BOGDAN OLESZEK
Otworzył i przewodniczył obradom Sesji Rady Miasta Gdańska.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Witam w imieniu Prezydium wszystkich radnych, dziennikarzy, którzy
przyszli i gości. Wszystkich serdecznie witam. Druga sesja RMG,
pierwsza była uroczysta, ta jest juŜ roboczą sesją. Zanim zaczniemy
proszę Państwa, to ja moŜe chwilę takiego instruktarzu udzielę, jak
głosować oraz jak informuje się Prezydium o chęci zabrania głosu.
Chcę poinformować, Ŝe wpłynął wniosek grupy radnych o włączenie pod
obrady sesji projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
oraz powołania Komisji Stałych RMG i ustalenia zakresu ich działania.
Państwo ten projekt mają na pewno przed sobą i zapoznali się.
Oczywiście to się odbyło za zgodą wnioskodawców. I ci wnioskodawcy,
którzy podpisali się pod zwołaniem tej sesji, równieŜ podpisali się pod
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tym wnioskiem, w związku z trybem zwołania tej sesji musi być zgoda
wnioskodawców. Sami wnioskodawcy musieli wyrazić zgodę, aby ten
wniosek mógł stanąć na dzisiejszej sesji. Informuję równieŜ Państwa
radnych, Ŝe wpłynęła autopoprawka grupy radnych, tej samej grupy
radnych do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i
stałych komisji RMG. I teraz, aby wprowadzić ten wniosek musimy go
przegłosować. Kto z Państwa jest za tym, aby ten wniosek grupy
radnych o włączenie celem powołania Komisji Rewizyjnej i komisji
stałych RMG i ustalenia ich zakresu był dzisiaj w porządku obrad?

za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 0

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

Ten projekt będzie w punkcie 4A, po uchwale w sprawie wygaśnięcia
mandatu. Najpierw musimy uchwalić komisje a potem dopiero ustalać
składy.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
Panie Przewodniczący, mam taką prośbę, aby w dzisiejszym dni, Ŝe jest
to pierwsza sesja, sam czas trwania głosowania był wydłuŜony, nie
mamy wiele uchwał, a są pomyłki, Ŝeby nie pośpieszać w trakcie
samego głosowania, dać czas, na powiedzmy jakąś poprawkę.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Na pewno tak będzie. Proszę Państwa przystępujemy
juŜ do przegłosowania całego porządku obrad, łącznie z tym wnioskiem,
który przed chwilą głosowaliśmy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za
proponowanym porządkiem obrad?

za
przeciw
wstrzymało się

- 29
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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Porządek obrad:
1.

Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji,
- zatwierdzenie porządku obrad

2.

Komunikaty:
- Prezydium
- Prezydenta Miasta

3.

Oświadczenia Klubów Radnych.

4.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Gdańska
Pawła Adamowicza.

5.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych
komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania.

6.

Uchwała

w

sprawie

powołania

składów

osobowych

Komisji

Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miasta Gdańska.
7.

Wnioski, oświadczenia osobiste.

8.

Zakończenie obrad.

PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG odczytał
komunikaty.
(komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

3

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
Wysoka Rado.
Panie Prezydencie, pani Prezydent.
MoŜe chciałbym powiedzieć na wstępie, Ŝe staraliśmy się jako szefowie
klubów, jak gdyby uzgodnić i składy poszczególnych komisji i funkcje w
poszczególnych komisjach. I z naszej strony argumentacja była taka, Ŝe
arytmetyka wyborcza jak gdyby dała nam 13 głosów, 13 mandatów w
RMG a PO 21 i to powinno się teŜ przekładać na formalne funkcje w
RMG. No niestety nie udało się tego tak ustalić. Z tej arytmetyki
wynikałoby, Ŝe PiS powinno mieć więcej funkcji wiceprzewodniczących.
Nie mniej jednak zdajemy sobie sprawę, Ŝe PO ma większość i nasz
opór jest tak czy inaczej bezcelowy. Nie mniej jednak wyraŜam
ubolewanie niniejszym z tego powodu, Ŝe nie udało się kulturalnie na ten
temat poczynić uzgodnień. Raczej taki dyktat, troszkę kultura taka
bardziej bazarowa niŜ polityczna. Ja mogę tylko dodać, bowiem
skorzystam panie Przewodniczący, Ŝe mam głos. Chciałbym powiedzieć,
Ŝe najbliŜsza sesja, o której mówiliśmy, którą zaplanowaliśmy na
poniedziałek, zaplanowaliśmy, Ŝe będzie miała swój element uroczysty,
który odbędzie się w Ratuszu w Sali Wielkiej Wety, ale równieŜ teŜ część
roboczą, którą chcielibyśmy przeprowadzić tutaj, oczywiście będzie to
zaleŜało od tego, jakie ustalenia poczynią poszczególne komisje i w
jakich terminach będą się mogły zebrać. JeŜeli dzisiaj wszystko pójdzie
dobrze, to będzie juŜ taka moŜliwość, Ŝe niektóre komisje będą się
mogły spotkać na pierwszych posiedzeniach juŜ jutro, niektóre w
poniedziałek z rana, tak Ŝeby na 12.00 zdąŜyć na sesję uroczystą. A
potem po przerwie wrócimy tutaj do Ratusza Ŝeby podjąć konkretne
jakieś uchwały, które dotykają budŜetu. JeŜeli tak się oczywiście uda. Ja
rozumiem, Ŝe dyskusje moŜe czy wątpliwości mogą sprawić, Ŝe pewne
decyzje utkną w martwym punkcie i coś się moŜe przesunie. Podejdźmy
do tego z optymizmem, Ŝe uda się przeprowadzić dyskusje merytoryczne
i będziemy mogli w poniedziałek podjąć merytoryczne decyzje w formie
uchwał. My jako klub PiS deklarujemy chęć współpracy w Radzie Miasta
oczywiście w miarę naszych moŜliwości, jesteśmy tutaj w mniejszości. I
jako opozycja będziemy się starali, być opozycją konstruktywną. Przed
Gdańskiem stoją ogromne wyzwania i na pewno podejdziemy do
wszystkich problemów na serio. Będziemy mówić to co uwaŜamy, jeŜeli
będziemy uwaŜali, Ŝe jakieś sprawy są bardzo waŜne dla Gdańska i
rządzący się mylą na pewno będziemy twardo o to walczyć. Tak
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odbieramy nasz mandat ze strony mieszkańców, taka była wola
mieszkańców naszego miasta i tego będziemy się trzymać. Liczymy, Ŝe
współpraca ze strony sąsiedniego klubu PO będzie równieŜ
merytoryczna i ten pierwszy zgrzyt, który tutaj nastąpił co do negocjacji
jakiś funkcji, my się nie upieramy, rzeczywiście ta funkcja nie
determinuje rzetelnej pracy w RM i nawet jako szeregowi członkowie
jesteśmy zdecydowani dać z siebie wszystko, Ŝeby były jakieś efekty
naszej pracy. Nie tylko jako nadzór nad działaniami Prezydenta, ale
równieŜ na pewno pokusimy się o elementy kreatywne, Ŝeby coś wnosić
na to forum. Liczymy na Państwa współpracę. Dziękuję bardzo.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
Ja chciałbym tutaj, korzystając z okazji, jeszcze raz podziękować przede
wszystkim mieszkańcom Gdańska ze udział w wyborach i dokonanie
wyboru dzięki, którym jesteśmy wszyscy radnymi. TakŜe jest to dla nas
zaszczyt i honor, Ŝe moŜemy reprezentować mieszkańców Gdańska.
Chciałbym podziękować panu Przewodniczącemu Koralewskiemu za
słowa, które wypowiedział, za to, Ŝe deklaruje współpracę z nami. Ja
równieŜ ze swojej strony tutaj taką samą deklarację wobec Państwa
składam. Bardzo nam zaleŜy na harmonijnej, dobrej współpracy i pracy
dla Gdańska i jego mieszkańców, a poniewaŜ bardzo wysoko sobie
cenię pana Przewodniczącego Koralewskiego, sądzę, Ŝe wspólnie
będziemy mogli rozwiązywać, o ile nie wszystkie, to zdecydowaną
większość problemów i zastanawiać się nad kolejnymi rozwiązaniami
korzystnymi dla Gdańska na zasadzie współpracy. Proszę Państwa
chciałbym się równieŜ odnieść tutaj do problemów, moŜe nie problemów,
do podziału komisji. Ze swojej strony, uwaŜam, Ŝe fakt udziału we
wszystkich komisjach zarówno przedstawicieli PO i PiS jest wynikiem
dobrego obyczaju i kultury politycznej. Poza tym w tej chwili partia
opozycyjna otrzymała niesamowity oręŜ, a mianowicie przewodniczenie
Komisji Rewizyjnej, która kontroluje pana Prezydenta, jak równieŜ
Przewodniczących komisji strategicznych, takich jak Edukacja, Ochrona
Zdrowia i Spraw Społecznych. Proszę Państwa nigdy nie jest tak, Ŝe
wszyscy radni są zadowoleni. My ze swojej strony równieŜ tutaj
dokonaliśmy wielu samo ograniczeń, nasze wczorajsze posiedzenie
trwało niemalŜe 3 godziny i tutaj apelowaliśmy, zresztą kaŜdy z nas
właśnie, tak jak wspomniałem, dokonał samo ograniczeń, jeŜeli chodzi o
komisje. I kolejna sprawa, do której chciałbym się odnieść proszę
Państwa, to jest sprawa zwołania jeszcze i po raz ostatni mam nadzieję,
Ŝe będę musiał się tą sprawą tutaj zajmować, zwołania dzisiejszej sesji.
Jeszcze raz chciałbym przytoczyć argumenty, które przemawiały za
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zwołaniem dzisiejszej sesji. Pierwszy argument proszę Państwa jest taki,
Ŝe ta sesja była przewidziana w dniu dzisiejszym właśnie od ubiegłego
roku, był terminarz sesji, ogólnodostępny zresztą dla wszystkich radnych
i wszystkich osób, które były tym zainteresowane i sesja 30 listopada
była przewidziana w terminarzu sesji, to po pierwsze. Druga sprawa,
wystąpiły okoliczności, a mianowicie konieczność ustosunkowania się
komisji nowej RMG do projektów uchwał, które zostały przez pana
Prezydenta skierowane do RMG. Są to uchwały okołobudŜetowe, które
dotyczą podatków i opłat i muszą być opublikowane w Dzienniku
Urzędowym do 15 grudnia. I druga część uchwał dotyczy regulaminów,
które warunkują przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
i tutaj mamy do czynienia z wykorzystaniem środków unijnych.
Gdybyśmy nie uchwalili tych uchwał i gdyby te uchwały nie ukazały się w
Dzienniku Urzędowym do 15 grudnia, pomoc, pieniądze unijne niestety
by przepadły. TakŜe tutaj chyba te argumenty całkowicie wystarczą do
tego, Ŝe ta sesja jest po prostu konieczna. I absurdalnym, naprawdę z
mojego punktu widzenia naprawdę absurdalnym, wydaje się argument,
Ŝe sesję tą zwołaliśmy wyłącznie, dlatego, aby sobie tutaj diety podnieść.
Proszę Państwa jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować i Ŝyczyć
owocnej współpracy i tak jak wspomniałem deklarować chęć współpracy
z panem Przewodniczącym i całym klubem PiS, w imieniu PO. Dziękuję
bardzo.

PUNKT 4
UCHWAŁA W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU
RADNEGO MIASTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG odczytał projekt
uchwały, do którego nie było uwag.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Nie ma głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i
Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu Radnego Miasta Gdańska Pawła Adamowicza?
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za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

UCHWAŁĘ NR II/5/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 listopada 2006 roku
W sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI
REWIZYJNEJ ORAZ STAŁYCH KOMISJI RADY MIASTA
GDAŃSKA I USTALENIA ZAKRESÓW ICH DZIAŁANIA

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Jest to projekt razem z autopoprawką, którą równieŜ Państwo otrzymali.
Autopoprawka dotyczy nazwy Komisji Kultury, zmienia się nazwa na
Komisja Kultury i Sportu. A przepraszam to dotyczy składów osobowych,
w tej nic nie trzeba. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta
Gdańska i ustalenia zakresu ich działania?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
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UCHWAŁĘ NR II/6/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 listopada 2006 roku
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady
Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW
OSOBOWYCH KOMISJI REWIZYJNEJ I STAŁYCH
KOMISJI RADNY MIASTA GDAŃSKA

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
W tej uchwale jest autopoprawka. Przypomnę Państwu, Ŝe dotyczy to
zmiany nazwy w § 1 w pkt. 8 zmienia się nazwę Komisja Kultury na
Komisja Kultury i Sportu oraz w pkt. 9 zmienia się nazwę Komisja
Turystyki i Sportu na nazwę Komisja Turystyki i Promocji Miasta, to jest
właśnie ta autopoprawka. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do
poszczególnych komisji. Zaczniemy od Komisji BudŜetowej. Bardzo
proszę o zgłaszanie kandydatów.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
Panie Przewodniczący.
Wysoka Rado.
W imieniu klubu PO chciałbym zgłosić następujące osoby do Komisji
BudŜetowej:
- Maria Małkowska
- Wojciech Błaszkowski
- Sylwester Pruś
- Maciej Krupa
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Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu Klubu PiS zgłaszam:
- Wiesława Kamińskiego
- Kazimierza Koralewskiego
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa ja proponuję, Ŝebyśmy podali najpierw składy a potem
zadecydujemy, bo to będzie równieŜ waŜne, co do ilości osób podanych.
Potem będziemy przeprowadzali poszczególne głosowania. Oczywiście
przypomnimy za kaŜdym razem Państwu skład osobowych tych komisji.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
Jak pan Przewodniczący zadecyduje, po kolei wszystkie komisje, czy
kaŜdy klub poczyni swoje zgłoszenia, to juŜ zaleŜy jak pan
Przewodniczący przewiduje procedurę.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę moŜemy po kolei. Teraz Komisja Edukacji.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Piotra Gierszewskiego
- Jacka Teodorczyka
- Krzysztofa Wieckiego
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Patrycję Gałęzę
- Marię Małkowską
- Agnieszkę Owczarczak
- Lecha Kaźmierczyka
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Teraz Komisja Kultury i Sportu.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Marka Bumblisa
- Mirosława Zdanowicza
- Wojciecha Błaszkowskiego
- Piotra Skibę
- Tomasza Słodkowskiego
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Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Zdzisława Kościelaka
- Krzysztofa Wieckiego
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Pawła Jaworskiego
- Ryszarda Jędrzejczaka
- Kazimierza Koralewskiego
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Piotra Dzika
- Piotra Skibę
- Jerzego Borowczaka
- Sylwestra Wysockiego
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rewizyjna
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Jerzego Borowczaka
- Macieja Krupę
- Macieja Lisickiego
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Stefana Grabskiego
- Pawła Jaworskiego
- Ryszarda Jędrzejczaka

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Rozwoju Przestrzennego
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Stefana Grabskiego
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- Krystiana Kaczmarka
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Małgorzatę Chmiel
- Macieja Lisickiego
- Agnieszkę Owczarczak
- Marka Bumblisa
- Sylwestra Prusia
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Jarosława Goreckiego
- Tomasza Słodkowskiego
- Bogdana Oleszka
- Marcina Skwierawskiego
- Sylwestra Wysockiego
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Zdzisława Kościelaka
- Mariusza Pankowskiego
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Annę Połetek
- Marię Krzaklewską
- Jacka Teodorczyka
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Marcina Skwierawskiego
- Mirosława Zdanowicza
- Lecha Kaźmierczyka
- Jarosława Goreckiego
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Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Komisja Turystyki i Promocji Miasta.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
W imieniu klubu PO zgłaszam:
- Agnieszkę Pomaską
- Piotra Dzika
- Patrycję Gałęzę
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący PiS
W imieniu klubu PiS zgłaszam:
- Krystiana Kaczmarka
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie ma. Proszę
Państwa w związku z tym, Ŝe składy nie są większe jak 7 osób, to jest
propozycją abyśmy głosowali an block, nie pojedynczo.
Radny – JAROSŁAW GORECKI – Przewodniczący klubu PO
Panie Przewodniczący ja tylko chciałem zwrócić uwagę, Ŝe ostatnia
Komisja Turystyki i Promocji Miasta liczy teraz 4 osoby, czyli nie moŜe
się teraz ukonstytuować.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Chętnym do tej roli jest juŜ radny, który nie moŜe teraz jeszcze
wykonywać mandatu. To jest pan radny śukowski, i wyraził chęć w
momencie jak złoŜy ślubowanie. Myślę, Ŝe jak tutaj będzie juŜ 5 osób i w
poniedziałek się ta komisja ukonstytuuje. Natomiast juŜ ten cząstkowy
skład moŜna podjąć. Panie mecenasie czy jest taka moŜliwość?
ANDRZEJ BODAKOWSKI – Radca Prawny
Dzień dobry Państwu.
Wybór jest wyborem waŜnym, wyboru tego moŜecie Państwo dokonać.
Natomiast tutaj jak zauwaŜył pan Przewodniczący Gorecki, rzeczywiście
ta komisja nie będzie mogła się ukonstytuować, ale to w niczym nie
przeszkadza wyborowi. TakŜe tutaj, jeŜeli by na przyszłej sesji ten skład
został uzupełniony, to rolą pana Bogdana Oleszka Przewodniczącego
RMG będzie wezwanie radnych do uzupełnienia tego składu.
Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Czyli moŜemy głosować. Ja teraz poproszę Państwa
abyśmy zdecydowali czy chcemy blokiem głosować kaŜdą komisję, czy
pojedynczo. Kto jest za tym abyśmy kaŜdą komisję głosowali an block?
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za
przeciw
wstrzymało się

- 28
- 2
- 0

Rada Miasta Gdańska
W głosowaniu p r z y j ę ł a
Tak więc będziemy głosować, kaŜdą komisję w całości i zaczniemy od
Komisji BudŜetowej.
Komisja BudŜetowa w składzie:
- Maria Małkowska
- Kazimierz Koralewski
- Wojciech Błaszkowski
- Sylwester Pruś
- Maciej Krupa
- Wiesław Kamiński
Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Komisja Edukacji w składzie:
- Piotr Gierszewski
- Patrycja Mlejnek – Gałęza
- Lech Kaźmierczyk
- Maria Małkowska
- Agnieszka Owczarczak
- Jacek Teodorczyk
- Krzysztof Wiecki

Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?
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za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

Pan Skiba jest nieobecny i nie mamy jego zgody na pracę w komisji na
piśmie, będzie więc musiał być uzupełniony skład na następnej sesji.
Przegłosujmy skład osobowy KKiS bez pana Skiby.
Komisja Kultury i Sportu:
- Marek Bumblis
- Mirosław Zdanowicz
- Wojciech Błaszkowski
- Zdzisław Kościelak
- Tomasz Słodkowski
- Krzysztof Wiecki
Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Tu jest ta sama sytuacja. Pan Skiba jest nieobecny i nie mamy jego
zgody na pracę w komisji na piśmie, będzie więc musiał być uzupełniony
skład na następnej sesji. Przegłosujmy skład osobowy KPGiM bez pana
Skiby.
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej:
- Piotr Dzik
- Paweł Jaworski
- Jerzy Borowczak
- Ryszard Jędrzejczak
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- Kazimierz Koralewski
- Sylwester Wysocki
Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Komisja Rewizyjna:
- Stefan Grabski
- Jerzy Borowczak
- Paweł Jaworski
- Ryszard Jędrzejczak
- Maciej Krupa
- Maciej Lisicki

Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 1

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

Komisja Rozwoju Przestrzennego:
- Małgorzata Chmiel
- Maciej Lisicki
- Marek Bumblis
- Stefan Grabski
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- Krystian Kaczmarek
- Agnieszka Owczarczak
- Sylwester Pruś
Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego:
- Jarosław Gorecki
- Tomasz Słodkowski
- Zdzisław Kościelak
- Bogdan Oleszek
- Mariusz Pankowski
- Marcin Skwierawski
- Sylwester Wysocki

Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:
- Jacek Teodorczyk
- Marcin Skwierawski
- Jarosław Gorecki
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- Lech KaŜmierczyk
- Maria Krzaklewska
- Anna Połetek
- Mirosław Zdanowicz

Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Komisja Turystyki i Promocji Miasta:
- Agnieszka Pomaska
- Piotr Dzik
- Krystian Kaczmarek
- Patrycja Mlejnek – Gałęza

Wszyscy radni wyrazili chęć pracy w komisji. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za tak proponowanym składem komisji?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

Proszę Państwa, mamy przegłosowane składy komisji RMG, które mam
nadzieję zaczną pracę w bardzo krótkim czasie, poniewaŜ na
poniedziałek jak wiemy mamy juŜ 15 uchwał i będzie trzeba juŜ
przygotować część z tych uchwał abyśmy mogli procedować. Jest
prośba Prezydium, aby w jakimś terminie jak najszybszym moŜna było
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zacząć pracę. Teraz musimy mimo przegłosowania składów osobowych
przegłosować jeszcze uchwałę w całości. Kto z Pań i Panów Radnych
jest za podjęciem jej uchwały?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 1

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

UCHWAŁĘ NR II/7/06
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 listopada 2006 roku
W sprawie Uchwała w sprawie powołania składów osobowych
Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miasta Gdańska.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

PUNKT 7
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Nie było wniosków ani oświadczeń osobistych.
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PUNKT 8
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Radny – BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Proszę Państwa na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Teraz
proponujemy, aby pierwsza do ukonstytuowania się była KB, KE i KSiŁP
– tu nie powtarzają się nazwiska. KB ukonstytuuje pani
Wiceprzewodnicząca Pomaska, KE pan Wiceprzewodniczący Pruś, a
KSiŁP pan Wiceprzewodniczący Pankowski. Jak to ukonstytuujemy to
następna będzie KKiS, KR, KRP, KSSiOZ. KTiPM dzisiaj nie będzie
konstytuowana. Dziękuję bardzo.

Obrady skończono o godzinie 16.00

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu z taśmy magnetofonowej
Inspektor BRMG

Karolina Hetmańczyk
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Załącznik
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