PROTOKÓŁ NR XXV/2012
z XXV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2012 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji udział wzięło 34 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1

SPRAWY REGULAMINOWE

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, jest to XXV sesja Rady Miasta Gdańska, czyli
jubileuszowa teŜ w tej kadencji, nie przewidujemy przerwy.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle StrzyŜa rejon
placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 470)
– pkt 4; ppkt 3
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie
do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki
budŜetowej (druk 544)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia

do partnerstwa w ramach "Pomorska Fabryka Designu" realizowanego
w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(druk 545)
Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełniających
wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
(druk 546)

Wpłynęły autopoprawki do druków:
- druk 541- pkt 4; ppkt 1;
- druk 542 – pkt 4; ppkt 2;
- druk 534 – pkt 4; ppkt 9;
I teraz szanowni państwo będziemy te wnioski o włączenie głosować.
Pierwszy, to będzie druk 544, jeśli przegłosujemy, to będzie w pkt. 11A.
Kto z pań i panów radnych jest za włączeniem tego druku do porządku
obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Teraz druk 545, jeŜeli przegłosujemy to będzie 12A. Kto z pań i panów
radnych jest za włączeniem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
I wniosek KSIŁP wybory uzupełniające na ławników – druk będzie 2A
jeśli przegłosujemy, druk 546.
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za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Mamy przegłosowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;
2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska;
3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 541);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na
2012 rok (druk 542);
2A). w sprawie uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2012-2015 (druk 546)
3) w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz osiedle StrzyŜa rejon placu marsz. Józefa
Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 470);
ZDJĘTY
4) w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz osiedle StrzyŜa część północna w mieście
Gdańsku (druk 477);
5) w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku
(druk 530);
6) w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście
Gdańsku (druk 531);
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7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej
w mieście Gdańsku (druk 528);
8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi
Zielonej w mieście Gdańsku (druk 529);
9) w sprawie nadania nazwy skwerowi (Krzysztofa Kolbergera) (druk 534);
10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Mezowska) (druk 535);
11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Budapesztańska) (druk 536);
11A) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i
Zieleni w Gdańsku – jednostki budŜetowej (druk 544)
12) w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 532);
12A) w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach "Pomorska Fabryka
Designu" realizowanego w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (druk 545)
13) w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych (druk 543);
14) w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w
dokumencie "Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015" (druk 527);
15) w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz Gdański w sprawie odbioru wód
opadowych (druk 537);
16) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie
300 000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku na
Centrum św. Jana (druk 538);
17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gdańsku na rok 2012 (druk 539);
18) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012" (druk 540);
19) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 granic obwodów szkolnych
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Gdańsk (druk 533);
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7.Zakończenie obrad.
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PUNKT 2

KOMUNIKATY

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Odczytał komunikaty.
Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Czy są komunikaty komisji? Nie ma. Bardzo proszę Prezydenta miasta,
nie ma teŜ komunikatów. Ma, widzę, panie Prezydencie, jest komunikat,
w imieniu prezydenta pani Adamska.
EWA ADAMSKA – kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury
Szanowni państwo, pozwolą państwo, Ŝe odczytam werdykt komisji
konkursu literackiego miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2011 rok:
komisja konkursu literackiego miasta Gdańska imienia Bolesława Faca
za 2011 rok w składzie: prof. Józef Bachórz, Tadeusz Dąbrowski,
Aleksander Jurewicz, prof. Kazimierz Nowosielski, Piotr Skiba, Janina
Wieczerska, po rozpatrzeniu 15 prac konkursowych podjęła decyzję
o nie przyznaniu nagrody w postaci wskazania ksiąŜki do publikacji,
z Ŝalem stwierdzając, Ŝe zgłoszone prace reprezentowały niski poziom
literacki. Dziękuję.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny MACIEJ KRUPA – Przewodniczący Klubu PO
Ja nie mam oświadczenia, które chciałbym w imieniu klubu wygłosić i się
z państwem podzielić, natomiast dziwię się, Ŝe pan Andrzej Bojanowski,
zastępca prezydenta miasta Gdańska nie towarzyszy nam i nie
przedstawia kolejnego etapu przygotowań do Euro, bo umawialiśmy się,
Ŝe na kaŜdej sesji się spotkamy i będziemy takie comiesięczne
sprawozdania sobie zdawać. Ja nie wiem czy coś moŜemy powiedzieć
z bieŜących przygotowań?
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PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska
Pan Prezydent jest na wyjeździe słuŜbowym. Prace przebiegają
harmonijnie i przez zewnętrznych obserwatorów jesteśmy oceniani, do
tej pory jako najlepiej przygotowane miasto, ale oczywiście wszystko się
okaŜe w dniach czterech meczy. TakŜe pierwszy waŜny test 3 maja
mecz Lechii ostatni i będzie to testowanie nowego połączenia SKM
i nowego przystanku, to wydaje się być niezwykle istotne. Pozostałe
elementy są pod kontrolą i są realizowane. Dziękuję bardzo.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu PIS
Szanowni państwo, XXV sesja RMG, XXV sesja RMG, która nie
rozpoczęła się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ani razu nie
rozpoczęła się z przyjętą godziną otwarcia. I niech państwo odpowiedzą
sobie na pytanie, czy są zachowane juŜ elementarne, wymagające przez
kulturę, juŜ nie mówię o kulturze politycznej, wymogi. Szanowni państwo,
dostaliśmy dzisiaj jeden z druków, wydawałoby się, Ŝe powinien być to
najwaŜniejszy dokument tegoroczny, myślę tu o druku, o strategii
rozwoju miasta Gdańska. Proszę zauwaŜyć, Ŝe przedstawiciel obozu
rządzącego nie chciał nam powiedzieć ani jednego słowa na temat tej
strategii. Co więcej, radni zupełnie tym dokumentem tak naprawdę się
nie zajmowali, i śmiem powiedzieć, Ŝe tak naprawdę zupełnie go nie
przyznają. Dokument, który jest decydującym o pewnym myśleniu
o mieście. Dokument, który powinien skutkować realizacją załoŜonych
celów. Ten dokument dzisiaj jest sierotą, nie ma Ŝadnej tak naprawdę
prawdziwej dyskusji na temat jak nasze miasto ma się rozwijać. To jest
coś niebywałego, to jest coś naprawdę niebywałego. Ale ja się nie
dziwię, bo ten dokument tak naprawdę, tego dokumentu nie da się
przeczytać. To jest druga liga, to jest poziom, tak jak poziom gry Lechii
Gdańsk, druga liga. I nic tego nie zmieni, nawet zmiana nazewnictwa.
Dla dobrego samopoczucia moŜemy przyjąć nazewnictwo ekstraklasa,
itd. Muszę powiedzieć, Ŝe tak, jak przykro jest patrzeć na poziom gry
Lechii Gdańsk na tym przepięknym, nowoczesnym stadionie, tak samo
przykre jest czytać ten dokument, spoglądając na naszą starówkę, która
świadczy o wielkości, dziedzictwie i pięknie tego miasta. Ten dokument
moŜna by jakoś przebrnąć i przeczytać być moŜe na zgliszczach Wyspy
Spichrzów, Ŝeby nie odnosić przykrości przy jego czytaniu. Jest to zlepek
haseł, informacji dotyczących programów realizowanych, informacji
dotyczących instytucji działających i przypominających czym się te
instytucje zajmują. To jest zlepek jakichś informacji, to nie jest Ŝaden
masterplan. Byłoby to i zabawne, ale niestety nie jest, bo mówimy
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o waŜnych sprawach. Mówimy o rozwoju naszego miasta. i chcę
powiedzieć taką rzecz, ci, którzy by chcieli to przeczytać, dowiedzieliby
się równieŜ informacji nowatorskich, np. takich, Ŝe w Gdańsku powstał
rock and roll. A w mieście Gdańsku rozpoczniemy budowę nowej
Europy. Jak rozumiem, wczorajsza przegrana wyborów Sarkozyego we
Francji to jest efekt tych zamiarów, budowy nowej Europy w mieście
Gdańsku. I chcielibyśmy przekazać taką refleksję, Gdańsk się
unowocześnia i się modernizuje, mamy coraz bardziej piękne obiekty,
infrastrukturę, coraz lepiej zmodernizowaną. I widzimy rozbieŜność
między tą nowoczesną, powstającą infrastrukturą, rozbieŜność
z przestarzałym, nie z tej epoki, zarządzaniem miastem Gdańska.
RozbieŜność między nowoczesnością, która się rodzi i nieudolności
zarządzania miasta Gdańska. Okazuje się, szanowni państwo, nie po raz
pierwszy, Ŝe w Gdańsku moŜna zepsuć nawet to, co by się wydawało, Ŝe
nie da się zepsuć. Myślę tutaj np. o nowowydanym hali lotniczej.
PrzecieŜ nowy, myślimy tu o terminalu, i co się okazuje? Jak się
przeglądało strony internetowe ogólnopolskie, to przekaz był następujący
– błędy ortograficzne na statuetce czy tej rzeźbie wolności, z dwa dni,
błędy ortograficzne. Następny przekaz, z tydzień później, Michał Tusk
zatrudniony w terminalu, nie w terminalu ale w spółce Port Lotniczy
Gdańsk. I dyskusja na temat czy mamy do czynienia z, czy nie. I chcę
powiedzieć jasno, ja lubię Michała Tuska i go cenię. Lubię go, dlatego,
Ŝe kiedyś, ileś lat temu jego ojciec czasami przy piwie wspominał
o perypetiach młodego chłopaka, i to jest sentyment młodości, ale teŜ go
cenię za jego profesjonalizm, bo pamiętam gdy kiedyś przyszedł na
naszą konferencję prasową związaną z drogami, to okazało się, Ŝe ta
relacja była rzetelna, co nie zawsze zdarza się przy naszych
konferencjach. Cenię go. Chcę wierzyć nawet, Ŝe to nie on zabiegał o tą
pracę, i pewnie tak to było, ale teŜ jestem przekonany o tym, Ŝe to nie
ma Ŝadnego znaczenia, bo przekaz publiczny w Polskę poszedł, taki, Ŝe
i tak i tak nikt w to nie wierzy, Ŝe on swoimi zdolnościami dostał tą pracę.
Nikt w to nie wierzy, dlatego, Ŝe synowi premiera wolno mniej. Taki jest
przekaz z tego dobrego wydarzenia budowy nowego terminalu
w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, ja zaraz udzielę głosu, bo najpierw chciałem
odpowiedzieć panu przewodniczącemu, Ŝe w momencie jak się
zaczynała sesja,
powiedziałem, Ŝe ona się z parominutowym
opóźnieniem zacznie, poniewaŜ klub chce mieć przerwę na spotkanie.
Czyli wiedział o tym pan i doskonale. Natomiast zaskoczyła mnie druga
wiadomość, Ŝe w ogóle tego nie było, nie omawiana ta strategia
gdziekolwiek, ja mam w swoim dokumencie, dokument, Ŝe osiem komisji
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opiniowało to, ja, nie chce mi się wierzyć, Ŝe te komisje nie miały tego.
I w związku z tym poproszę najpierw przewodniczącego KSiB, bo to jest
waŜne, o to, Ŝeby powiedział, czy ten program był omawiany, strategia.
Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja wiem, Ŝe zabieram głos poza
statutowo, wiem, Ŝe teŜ państwo zwracają na to uwagę, ale nie mogę nie
zabrać głosu wtedy, kiedy pan nie mając nic ciekawego do powiedzenia
rzuca się na przyjmowane dzisiaj nowe ujęcie programów operacyjnych
strategii miasta Gdańska, dokumentu, nad którym pan, jako członek
KSiB pracuje od momentu, kiedy on się pojawił w RM, czyli cały ten rok.
I na komisji dzisiaj nie ma pan Ŝadnego pytania do tego dokumentu, ale
przychodzi pan na sesję i robi sobie uŜywanie na dokumencie, który pan
powinien znać na wyrywki i wiedzieć dlaczego wygląda tak a nie inaczej.
Jest to dokument oczywiście niedoskonały, i rozmawialiśmy o tym na
komisji wielokrotnie, ale ten dokument jest prostą konsekwencją zmiany
strategii przyjętej w maju 2004 roku, którą pan głosował. Ja nie byłem
radnym wtedy, kiedy pan głosował za przyjęciem strategii miasta
Gdańska w roku 2004, moŜemy wrócić do stenogramów z tamtego
okresu, ale nie podejrzewam pana o to, Ŝeby wtedy pan miał uwagi do
formalnego sposobu jej skonstruowania. Jeszcze pragnę panu
przypomnieć, Ŝe na posiedzeniu komisji wielokrotnie rozmawialiśmy
z odpowiedzialnym za ten obszar Tomaszem Drozdowskim, który mówił
o tym, Ŝe jest to próba nowego ujęcia programów operacyjnych po to,
Ŝeby przygotować się do przyjęcia nowej strategii miasta Gdańska, czyli
jakby jest to ćwiczenie, pewne formalne z podejścia do strategii po to
Ŝebyśmy lepiej byli przygotowani do przyjęcia strategii rozwoju miasta
Gdańska na lata 2015-2022. Prosiliśmy, zajęliśmy się tym w styczniu,
w lutym otrzymaliśmy tekst w całości zaproponowany, mieliśmy uwagi,
postanowiliśmy skierować to do komisji branŜowych, Ŝeby wszystkie
komisje tym tematem się zajęły, a nie tylko nasza, poniewaŜ uwaŜaliśmy,
Ŝe to jest tak waŜne. Otrzymaliśmy od wszystkich komisji opinie, to
znaczy, Ŝe kaŜda jedna komisja zajmowała się tym tematem, a pan
mówi, Ŝe nikt się tym tematem nie interesuje. To jest stek bzdur, to, co
pan dzisiaj powiedział, i bardzo mi jest przykro, Ŝe pan to zrobił, dlatego
Ŝe jest pan członkiem KSiB i powinien pan teŜ brać odpowiedzialność za
swoją pracę. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję, ale panie przewodniczący, jeszcze druga komisja chciała
zabrać głos, bo wiem, Ŝe w tej komisji równieŜ była dyskusja, pan Marcin
Skwierawski. Na pewno, na stek kłamstw, które usłyszeli, na pewno.
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Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Panie przewodniczący, ja tutaj musiałbym chyba stanąć w obronie
radnego Kamińskiego. PoniewaŜ pan przewodniczący w oświadczeniu
klubowym mówiąc w imieniu radnych PIS mówił, Ŝe radni, czytaj PIS, nie
zajmowali się tym tematem. Przykro nam, ja rozumiem, Ŝe jeŜeli państwo
radni od roku czasu jest to za mało czasu Ŝeby zapoznać się z tym
dokumentem, to być moŜe pan prezydent w swojej łaskawości,
mądrości, zdjąłby ten materiał i radni PIS jeszcze dostaliby miesiąc, dwa
miesiące i by przeczytali ze zrozumieniem. MoŜe to byłoby rozwiązanie,
tylko nie wiem czy byłoby to skuteczne. Dziękuję. Natomiast tak na
marginesie chciałem powiedzieć, Ŝe KSiŁP zajmowała się dwa razy
tematem.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
JeŜeli komisje się tym zajmowały dokumentem, i wyszło, jak
tu powiedział pan przewodniczący, próba opracowania strategii, proszę
bardzo, zmieńmy projekt tej uchwały, na próbę opracowania strategii,
to ja po prostu to poprę. Bo tam jest szereg róŜnych haseł, informacji,
słusznych, niesłusznych, poprzeplatanych z informacjami dotyczących
realizowanych projektów i istniejących instytucji. JeŜeli ten projekt
uchwały będzie napisany – próba napisana strategii miasta Gdańska,
to ja wtedy uznaję ten tekst jako moŜliwy do przyjęcia, ale chcę
powiedzieć jeszcze w ten sposób, szanowni państwo, nie chciałem tego
powiedzieć, ale dostałem maila od jednego z radnych, który napisał tak
– jak przeczytał, Ŝe w mieście Gdańsku powstał big beat i rock and roll,
co oni w tym mieście uŜywają? Co oni w tym mieście biorą.
Radny MACIEJ KRUPA
Pewnie będziemy dyskutować przy tym druku, ale jakby jest mi przykro,
jest mi po prostu bardzo przykro, bo naprawdę jako przewodniczący
KSiB dokładam starań, Ŝebyście państwo, zarówno pan, panie
Wiesławie, jak i wszyscy radni opozycji, Ŝeby byli włączeni w prace nad
strategią rozwoju miasta Gdańska. Na bieŜąco jesteście państwo
informowani o wszystkich działaniach, które dotyczą zarówno tego
nowego, formalnego ujęcia, gdzie nie pojawia się nowa treść w stosunku
do tego, co pan uchwalił w 2004 roku, jak i jesteście informowani
o wszystkim i zapraszani do wszystkiego, co dotyczy zarówno projektu
Gdańsk 2030, wizja Gdańska 2030, jak i tego, co będzie dotyczyło
strategii na lata 2015-2022. W Ŝadne sposób, większość w tej radzie nie
ogranicza wam dostępu do prac nad strategią. Jest pan członkiem tej
komisji i w Ŝaden sposób się pan nie odezwał na temat tych uwag, które
dzisiaj pan formułuje. Jest mi po prostu przykro.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, moŜe rozstrzygnie to poza klubami
pani radna Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Panie przewodniczący, ja w innej sprawie, ale do tej, jeśli pan pozwoli,
teŜ się odniosę. Najpierw w sprawie formalnej, ja bym chciała zapytać
pana prezydenta Bielawskiego, dlaczego drugi raz zdejmujemy druk
dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego osiedla StrzyŜa
w rejonie placu marszałka Piłsudskiego, czy to oznacza, Ŝe prowadzone
są rozmowy z zarządem osiedla bądź z radą osiedla i będą jeszcze
rozwaŜane i uwzględniane uwagi mieszkańców i uwaga druga, ja
chciałam powiedzieć tak, liczę na wsparcie klubu PO i wszystkich
radnych z PO, jeśli chodzi o prace nad strategią, poniewaŜ osobiście
czuję się dyskomfortowo, na KE rozmawialiśmy o tej strategii, ja
zgłosiłam swoje uwagi, te uwagi w Ŝaden sposób nie zostały
uwzględnione, nie o to chodzi, ja miałam wraŜenie, Ŝe będziemy jeszcze
wracać na branŜowej komisji do dyskusji nad dokumentem, bo taka była
zapowiedź pani prezydent. Nie wróciliśmy do tej debaty, dostaliśmy
produkt, który pomimo zgłaszanych uwag przez radnych pozostał taki
sam jak w wersji pierwotnej. Ostatnia uwaga, moŜna rozmawiać i moŜna
pozorować rozmowę. Jeśli to będzie rzetelna rozmowa, to owszem, tak,
jeśli pozorowana, to ja równieŜ przyłączam się do tych głosów, które są
sceptyczne wobec tego dokumentu. Dziękuję.
WIESŁAW BIELAWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ten plan jest zdejmowany
dlatego, Ŝe konserwator zabytków zmienił zdanie w odniesieniu do
fragmentu objętego tego planem, na skutek interwencji właściciela i jego
architektów stwierdził, Ŝe zasadnym będzie zliberalizować podejście do
niektórych fragmentów a w związku z tym zmieni to ustalenia planu, w
związku z tym plan jest zdejmowany i będzie powtarzana procedura.
Dziękuję.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska
Szanowni państwo, prace nad nową strategią na nowe lata przecieŜ się
dopiero rozpoczęła. KaŜdy klub, kaŜda partia zasiadająca w RMG i nie
zasiadająca w RMG ma szerokie pole do popisu. MoŜe przedstawić
alternatywną strategię, aneks do strategii, moŜe przeprowadzić
pryncypialną krytykę. Wszystko moŜe zrobić. I rzeczywiście jest to
bardzo ciekawy czas, kiedy poszczególne podmioty polityczne działające
w mieście mają wyjątkową szansę, okazję, zaistnieć i wykazać się swoim
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potencjałem intelektualnym. Zarówno potencjałem intelektualnym swoich
członków, jak i potencjałem intelektualnym swojego zaplecza
eksperckiego, umiejętnościami mobilizacji opinii publicznej. Prezydent
miasta swoim zapleczem pełni tutaj funkcję z jednej strony słuŜebną, bo
tworzy ramę, z drugiej strony pełni funkcję oczywiście inicjatywną, ale
jaka będzie ostateczna, końcowa treść zapisów, to ta skomplikowana
maszyneria parlamentaryzmu lokalnego określi. Dlatego teŜ nie ma co
dzisiaj się na tym przedwiośniu czy wiośnie zbytnio gorączkować
i entuzjazmować, po prostu namawiam do wysiłku, pracy. Klub radnych
PIS będzie miał właśnie tą sposobność przedstawienia długo
oczekiwanego przeze mnie, bo my tak juŜ z sobą polemizujemy od roku
pewnie 2002, mija juŜ 10 lat i ja dalej nie mogę przeczytać waszej wizji
alternatywnej rozwoju Gdańska. pamiętajcie, do wyborów zostało raptem
2 lata, a więc czas nagli byście tę wizję przedstawili. Ja wam tak
sugeruję, Ŝeby to właśnie zacząć teraz robić, bo to będzie fantastyczna
okazja aby w 2014 roku się przedstawić. Moja córka Teresa skończy
w maju 2 lata. Jest w takim cyklu rozwoju, Ŝe częstym słowem, które
uŜywa jest słowo nie i negowanie. Mam takie wraŜenie, Wiesiu, Ŝe ty
trochę przypominasz moją Teresę. Wszystko na nie. Słuchaj, popatrz na
Gdańsk, popatrz co tu się dzieje, wystarczy zapytać osoby, które w
Gdańsku nie bywają zbyt często, mają ten dystans poznawczy, i oni te
zmiany zauwaŜają. Są mile zaskoczeni i są bardzo zadowoleni, widzą
ten rozwój. My, jak obserwujemy to na co dzień, nie mamy tego dystansu
poznawczego i nam się to wydaje jak coś oczywistego, co musiało się
wydarzyć, a kaŜdy z nas, kto przynajmniej w Ŝyciu czymkolwiek małym
zarządzał, kierował, wie dobrze, Ŝe te efekty, które są widoczne dzisiaj
gołym okiem w mieście to jest wysiłek zbiorowy ogromnej rzeszy ludzi
i Ŝe nigdy to nie było pewne, Ŝe to się wydarzy. To, Ŝe się wydarzyło, to
właśnie wynik tego, Ŝe wiele lat temu sobie takie cele postawiliśmy,
opisaliśmy je w strategiach, programach operacyjnych i po prostu to
realizujemy. Czy realizujemy 100%? Oczywiście, Ŝe nie. Nigdy nie
będzie zrealizowana Ŝadna strategia ani Ŝaden program operacyjny
w 100%, działo się to w realnym socjalizmie. Oczywiście, zwłaszcza
w tym wydaniu albańskim, Korei Północnej, nawet w Związku
Radzieckim juŜ nie były realizowane plany w 100%, moŜe w latach 50.
za Ŝycia Józefa Wissarionowicza S. Więc my wiemy dobrze, Ŝe to się
wszystko nie udaje, natomiast strategia Wiesiu, o czym doskonale wiesz,
nie zastępuje realnych działań. Strategia jest platformą uzgadniania
celów, szukania w miarę szerokiego consensusu w waŜnych
środowiskach miasta, w tym przypadku Gdańska. i strategia ma za
zadanie organizować późniejsze nasze decyzje i być tym lustrem,
w którym się przyglądają nasze działania i patrzymy na ile od tej strategii
odstępujemy, na ile nasze działania są z nią zbieŜne. Ale znowuŜ,
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strategia to nie jest biblia, i ona zresztą teŜ podlega róŜnym historycznym
interpretacjom, więc nie fetyszyzujmy, to nie znaczy, Ŝe nie doceniajmy.
A więc mamy czas, i na pewno pod koniec tej kadencji będziemy chcieli
na nowe lata, na nową perspektywę finansową UE strategię uchwalić,
podobnie jak obecnie sejmik i zarząd województwa i urząd
marszałkowski przygotowuje na nową perspektywę strategię rozwoju
województwa pomorskiego. Czyli dokładnie dzisiaj kaŜda gmina
w Polsce, kaŜdy powiat w Polsce, kaŜde województwo weszło w etap
pracy nad nowymi wersjami, czy rozwiniętymi wersjami w kaŜdym razie
nowymi dokumentami strategicznymi, podobnie na szczeblu centralnym
rząd polski to czyni, a więc my tu nie jesteśmy Ŝadnym wyjątkiem, nie
robimy czegoś nadzwyczajnego, są to po prostu rutynowe, w dobrym
słowa tego znaczeniu działania i włączmy się do nich, i nim ukończymy
te prace, nie mówmy, Ŝe to juŜ jest bez sensu, i niewłaściwe, bo nie
odmawiaj drogi Wiesławie sensu pracy innym osobom, Wiesławie, jak
mówi klasyk, nie idź tą drogą. Dziękuję.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Więc drogi Pawle, rzeczywiście czuję się młodo, moŜe nie aŜ tak młodo
jak twoja córka, ale jeszcze mi się czegoś chce, jeszcze mi się chce
zmieniać nie tylko własne Ŝycie, ale chciałbym zmieniać czy
uczestniczyć w zmienieniu naszego miasta. I problem właśnie polega na
tym, Ŝe gdyby taki dokument stworzyła opozycja, to moŜna by machnąć
ręką, ale ten dokument stworzyła ta maszyneria, te tysiące ludzi
pracujących za publiczne pieniądze, ta cała maszyneria, i dlatego ten
dokument jest nie do przyjęcia. Szanowni państwo, tu są jakieś przyjęte
wskaźniki np. realizacji programu, poza tym, Ŝe został określony
wskaźnik...
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Panie przewodniczący, my o tej uchwale będziemy mówić, rozmawiać,
jak będzie ta uchwała.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Dobrze, kończąc. Przyjęto jakieś wskaźniki i przyjęto sposób ich
rozliczania, ale czy tutaj jest określone zadania jaki poziom wskaźników
i w jakich latach ich realizacji jest satysfakcjonujący dla autora?
No przecieŜ to jest nie do przyjęcia ten dokument.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Mam pytanie do pana Zdanowicza. Czy w ramach tematu o strategii?
Krótko bardzo proszę.
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Radny MIROSŁĄW ZDANOWICZ
Dziękuję panie przewodniczący. Ja właściwie chciałem się zwrócić do
pana Prezydenta Adamowicza o coś takiego, aleby zorganizować taką
wycieczkę po tych wszystkich inwestycjach, które są rozpoczęte i się
kończą, ale to nie wiem w ramach posiedzenia czy sesji Rady Miasta,
Ŝeby to było obowiązkowe, Ŝeby koledzy tutaj z PiS’u Ŝeby pojechali
zobaczyli. Nie tak dawno Komisja Rozwoju Przestrzennego zrobiła taki
objazd i proszę mi wierzyć, ja tutaj podpisuje głosuje za róŜnymi
kwestiami, nie zdawałem sobie sprawy z ogromu tych inwestycji dopóki
tego nie zobaczyłem. Ja nie mówię złośliwie tego broń BoŜe. Ja po
prostu w dobrej wierze mówię, ze dobrze byłoby przygotować taki
wyjazd, ten wyjazd moŜe trwać nie dłuŜej jak półtorej godziny i
objeŜdŜamy to wszystko i autentycznie będziecie z tego bardzo, bardzo
dumni. To jest moja oficjalna propozycja.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Na pewno pan Prezydent się przychyli do tego wniosku. Dziękuję
bardzo. Proszę państwa tyle o strategii, tyle wystąpień klubowych i teraz
przechodzimy do uchwał.

PUNKT 4
UCHWAŁY

1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska na lata 2012-2040 (druk 541) +
autopoprawka;

TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały (druk 541 wraz z autopoprawką) zgodnie
z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia
pozytywna, wiodąca Komisja Strategii i BudŜetu pozytywna, Rozwoju
Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna, Komisji Samorzadu i
Ładu Publicznego pozytywna, Komisja Edukacji nie opiniowała, Komisji
Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywna, Kultury i Promocji
pozytywna, Sportu i Turystyki pozytywna. Głos w dyskusji pani radna
Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Pani skarbnik, analiza zmian WPF od tej nowej kadencji naszej, czyli od
15 listopada wskazuje, ze częściej my zwiększamy udział środków
własnych majątkowych i bieŜących niŜ je zmniejszamy. To jest związane
z harmonogramem podpisywania wniosków o dofinansowanie i czy to
dotyczy właśnie nie wykonania robót w Centrum Hevelianum Programu
Komunikacji Rowerowej i czy oŜywienia dróg wodnych. Czy to jest ta
główna przyczyna, dla której trzeba okresowo zwiększać wydatki własne
majątkowe i czy to jest ta główna przyczyna niewykonania robót.
Te zaburzenia harmonogramów wynikające z umów o dofinansowanie.
Jeszcze jedno pytanie. Poproszę o bliŜsze wyjaśnienia dotyczące
wzrostu kosztów wykupu cen gruntów na Trasę Słowackiego, tam jest
wzrost przewidywane chyba o 16 mln 500, z czego to wynika? Nagle
grunty poszły w górę?
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę Państwa, generalnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i
teŜ w budŜecie, bo jest odtworzenie środków, związana jest
z niewykonaniem rzeczowym i finansowym, właściwie bardziej
finansowym środków z uwagi na to, Ŝe faktury składane przez
wykonawców są płatne w terminie 28 dni od przyjęcia pewnego etapu
robót. I w związku z tym, jest to kolejne odtworzenie środków, pierwsze
odtworzenie środków było w miesiącu lutym na kwotę prawie 100 mln zł,
i teraz jest kolejne na przeszło 20 mln zł. Jeszcze, proszę Państwa, jest
do odtworzenia kwota prawie 71 mln zł, dotyczy czterech zadań: Trasy
Słowackiego, Sucharskiego i Europejskiego Centrum Solidarności. W
związku z tym w wieloletniej prognozie aktualizujemy faktycznie
wydatkowane środki do roku 2011 i niektóre środki, które odtwarzamy
przesuwamy teŜ w latach. Nie tylko na rok 2012, ale teŜ na rok 2013.
Jest to związane z aktualizacją harmonogramu wykonywania robót.
Pewne przeszkody, związane na przykład z późniejszym
rozstrzygnięciem przetargów powodują, Ŝe harmonogram jest
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nieaktualny i te zmiany właśnie są uwidocznione w wieloletniej prognozie
finansowej.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani radna Banach.
Radna JOLANTA BANACH
I to są, pani skarbnik, czyli to są róŜne przyczyny, tak? W tym wszystkim
bywa po prostu opóźnienie wykonawcy?
TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Nie ma, proszę państwa, opóźnienia w realizacji zadań, które wynikają z
zawartych umów. Tylko przesuwane są harmonogramy w czasie, czyli
między poszczególnymi latami. Natomiast jeŜeli chodzi o Trasę
Słowackiego, zwiększenie środków o 16 mln 500 tys. zł w roku 2015
związane jest po prostu z wycenami gruntów, są wszystkie wyceny
gruntów duŜo wyŜsze niŜ zakładano. Typowy przykład jest to ul. Nowa
Łódzka, właściwie teraz al. Havla. Oczywiście, planowane te zmiany nie
dotyczą tego przypadku, ale wyceny gruntów są duŜo wyŜsze, niŜ
załoŜono na niektórych przedsięwzięciach.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Przypomnę, druk 541
z autopoprawką, kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć
i podnieść rękę.

Za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 6
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXV/501/12

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
na lata 2012-2040
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przechodzimy do druku w tej chwili 542, równieŜ z autopoprawką,
referuje pani skarbnik Blacharska.

2. zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia
budŜetu Miasta Gdańska na 2012 rok
(druk 542) + autopoprawka;

TERESA BLACHARSKA - Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały (druk 542 wraz z autopoprawką) zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki
Gospodarczej i Morskiej pozytywna, Ochrony Środowiska pozytywna,
Samorządu i Ładu Publicznego pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony
Zdrowia pozytywna, Kultury i Promocji pozytywna, Sportu i Turystyki
pozytywna. Pan radny Falandysz.
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Radny JAROMIR FALANDYSZ
Tak, ja zauwaŜyłem, Ŝe zmniejszamy o 3,5 mln zł kwotę wydatków
na rozwój komunikacji rowerowej w aglomeracji, a właściwie przesuwamy
na 2013, ja bym chciał zapytać o przyczyny.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Odpowiada pan dyrektor Dawidowski.
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Proszę państwa, przede wszystkim mamy tutaj sytuację związaną z tym,
Ŝe to jest projekt składający się z wielu zadań, oczywiście w trójmiejskim,
ale mówimy w tej chwili o gdańskim zakresie i po rozstrzyganiu przetargów
pojawiły się pewne oszczędności i te oszczędności przesuwamy na
następny okres, poniewaŜ nie wszystkie przetargi są jeszcze
rozstrzygnięte. Część zadań się kończy w tym roku, część się dopiero
rozpoczyna. To jest nic innego jak aktualizacja środków w latach. To jest po
prostu projekt, który ma kilka zadań. Stąd jest to związane z zapewnieniem
płynnego harmonogramu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja jedno tylko pytanie. Per saldo pani skarbnik, ale to chyba będzie pytanie
do pana prezydenta. Per saldo mamy 4 mln więcej dochodów i w porządku,
te 4 mln rozdysponowujemy na róŜne sprawy. Między innymi tam w dwóch
pozycjach, w dwóch wydziałach są nawet podróŜe zagraniczne i nie
kwestionuję ich celowości. Ale jak juŜ mamy 4 mln zł to moŜe czas się
zapytać, czy przewidujecie państwo, czy pan prezydent przewiduje
zwiększenie środków na remonty i modernizacje w placówkach
oświatowych, bo taką deklarację złoŜył pan prezydent Bojanowski Komisji
Edukacji, Ŝe być moŜe po upływie pół roku będzie moŜliwość podniesienia
środków na zadanie, na które – przypomnę – mieliśmy najbardziej dotkliwy
spadek wydatków, bo aŜ około 60% w stosunku do ubiegłego roku mniej
przeznaczono na remonty i modernizacje w obiektach oświatowych, tak Ŝe
chciałabym wiedzieć, czy pan prezydent kolejny wzrost dochodów zamierza
przeznaczyć na ten cel. Bardzo byśmy byli wdzięczni w Komisji Edukacji.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan Prezydent Adamowicz.
PAWEŁ ADAMOWICZ - Prezydent Miasta Gdańska
Sytuacja finansowa związana z inwestycjami, proszę mi wierzyć, jest
bardzo napięta. I my mamy ogromny front inwestycyjny i te oszczędności,
które tu i tam się pojawiają robią wraŜenie, takie pierwsze. Natomiast my
mamy cały czas niedomknięte dofinansowanie innych duŜych inwestycji –
chociaŜby jak Słowackiego. W związku z tym dzisiaj nikt przytomny od nas,
Ŝe tak powiem, odpowiedzialny za wykonanie budŜetu nie złoŜy takiej
deklaracji, pani radna, Ŝe zwiększymy na remonty tego czy innego zadania.
Tak Ŝe na razie jest to mało prawdopodobne, co nie oznacza Ŝe jest w
ogóle nieprawdopodobne. Ale dzisiaj takiej deklaracji nie moŜemy w
Ŝadnym wypadku złoŜyć. My sami w swoim gronie prowadzimy róŜne spory
i róŜnice zdań, które musimy przekreślać bo, jak powiedziałem, cały czas
mamy jeszcze dofinansowanie do Słowackiego, kanału pod Martwą Wisłą,
nie są to jeszcze pieniądze na 100% pewne. Czyli musimy być ostroŜni.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę, Ŝe druk 542 z autopoprawką, kto z pań i
panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 7
- 1

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

Uchwałę Nr XXV/502/12
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta
Gdańska na 2012 rok

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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2a. w sprawie uzupełniających
wyborów ławników do sądów
powszechnych na kadencję
2012-2015 (druk 546)

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. I teraz, szanowni państwo, druk 546, to jest projekt
uchwały w sprawie uzupełniających wyborów ławników do sądów
powszechnych. Jest taka propozycja, Ŝebyśmy najpierw powołali (jeśli są
inne propozycje, to proszę bardzo) komisję skrutacyjną, moŜe jeden klub
zgłosi 2 osoby, drugi klub zgłosi, 3 osoby powinny wystarczyć na tą ilość.
Następnie przegłosujemy tą komisję, ta komisja powie jak głosować,
chyba przygotowane są juŜ dokumenty, po czym ta komisja będzie
liczyła, będzie w tym momencie jakby ukonstytuowana jeśli chodzi o te
głosowania, a wrócimy do tematu w momencie jak komisja będzie
gotowa z wynikami. Gdyby taka propozycja została przyjęta to byśmy
dalej mogli prowadzić sesję, nie czekając na wyniki, co pozwoliłoby nam
tutaj czasowo być bardziej sprawnym. Jeśli państwo mają inne
propozycje, to proszę bardzo. Pan Marcin Skwierawski, bardzo proszę.
Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Panie przewodniczący, jest to wyjątkowo bardzo dobra i ciekawa
propozycja. Tak naprawdę, mamy więcej miejsc niŜ kandydatów, więc
liczenie głosów to będzie formalność, która w ciągu kilku minut się
zakończy. Ja ze strony Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym zgłosić
do komisji panią radną Halinę Leman, pana radnego Przemysława Rysia
i mam nadzieję, Ŝe w ciągu paru minut się uporamy z głosowaniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Proszę, przewodniczący
Kamiński. Jeszcze moment. Jaromir Falandysz. Czy jeszcze są jakieś?
Nie ma więcej. Najpierw pytanie do pani Haliny Leman, czy wyraŜa
zgodę?
Radna HALINA LEMAN
Tak, wyraŜam.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pan Falandysz.
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Radny JAROMIR FALANDYSZ
Tak, zgadzam się.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dzięki. I pan Ryś, bardzo proszę.
Radny PRZEMYSŁAW RYŚ
Zgadzam się.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Kto z pań i panów jest za takim składem: pani Halina Leman, pan
Przemysław Ryś i pan Jaromir Falandysz. Kto z państwa jest za, proszę o
naciśnięcie i podniesienie ręki.

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 3

Trzy osoby były wstrzymujące się. To pewnie te osoby, które
wybieraliśmy, takŜe dlatego taki wynik. Czyli teraz jest do państwa
prośba, Ŝebyście się ukonstytuowali. śeby pan Falandysz, pani Leman
i pan Ryś, Ŝebyście się ukonstytuowali i powiedzieli, jak liczymy, ja
proponuję tu podejść, bo tu pan mecenas w razie czego i pan dyrektor
pomogą jeśli chodzi o techniczne sprawy. Bardzo proszę. Chwilę
poczekajmy, zaraz powiedzą, jak będziemy głosować i dopiero wtedy
przejdziemy do następnej. Bardzo proszę, juŜ proszę bardzo. Pani
Leman.
Radna HALINA LEMAN
Proszę państw. Proszę państwa, dostaniecie państwo trzy karty do
głosowania, liczba ławników, jakiej potrzebuje sąd wskazana jest na
górze karty. Głosujemy poprzez postawienie znaku X przy nazwisku
kandydata. Czyli jeŜeli stawiamy X to znaczy, Ŝe głosujemy na
kandydata, pozostawienie kratki bez zaznaczonego X eliminuje tego
kandydata z listy ławników. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Urna tu stoi, urna tu stoi w rogu koło stołu.
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Radna HALINA LEMAN
Proszę państwa, jako przewodnicząca komisji skrutacyjnej pytam, czy
moŜemy juŜ zakończyć głosowanie, czy jeszcze ktoś nie wrzucił kart do
urny? Patrząc po sali, głosowanie uwaŜam za zakończone.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komisja udaje się liczyć, idźcie do mojego pokoju tu obok, komisja idzie
liczyć, natomiast my dalej procesujemy, jak komisja będzie gotowa z
wynikami wrócimy. Proszę o zajęcie miejsc, dalej obrady sesji, dalej
porządek będziemy realizować. Proszę państwa, dalej przechodzimy,
proszę o zajmowanie miejsc wszystkich. Przechodzimy teraz do planu
zagospodarowania przestrzennego. JuŜ na stanowisku jest pan dyrektor
Marek Piskorski, witamy, który będzie referował, ekran zjeŜdŜa, proszę
państwa, zaczynamy od druku 477. Pan dyrektor Piskorski, bardzo
proszę.

4. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Wrzeszcz osiedle StrzyŜa część północna
w mieście Gdańsku (druk 477)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, wysoka Rado. Plan…
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Przepraszam, panie dyrektorze. Szanowni państwo, umówiliśmy się, Ŝe
dalej prowadzimy sesję. Dziękuję, bardzo proszę, pan dyrektor Piskorski.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały (druk 477) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komisja Wiodąca Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
zaopiniowała pozytywnie ten projekt, nie ma głosów dyskusji, kto z pań
i panów jest za podjęciem druku 477, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 1
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXV/503/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle
StrzyŜa część północna w mieście Gdańsku.
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Druk 530 pan dyrektor Piskorski.

5. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna rejon
Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku
(druk 530)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały (druk 530) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska opinia pozytywna,
głosów dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest za podjęciem druku 530
proszę nacisnąć i podnieść rękę.
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za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 0
- 1

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

Uchwałę Nr XXV/504/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon
Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku.

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej
w mieście Gdańsku (druk 531)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały (druk 531) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska opiniowała
pozytywnie ten projekt. Głosów dyskusji nie ma, kto z pań i panów jest za
podjęciem druku 531, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
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za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/505/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku.

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Smęgorzyno – rejon ulic
Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście
Gdańsku (druk 528)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały (druk 528) zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
pozytywnie oceniła ten projekt, głosów dyskusji nie ma, kto z pań i panów
jest za podjęciem druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/506/12

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno – rejon
ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku.

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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8. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulicy
Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej
w mieście Gdańsku (druk 529)

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały (druk 529) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
pozytywnie oceniła ten projekt, głosów nie ma w dyskusji, kto z pań i panów
jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/507/12

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon
ulic Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej w mieście
Gdańsku.

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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9. w sprawie nadania nazwy
skwerowi (Krzysztofa Kolbergera)
(druk 534) + autopoprawka

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały (druk 534) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Promocji pozytywnie oceniła projekt,
pan przewodniczący Marek Bumblis.
Radny MAREK BUMBLIS
Panie przewodniczący, wysoka Rado, ja zauwaŜyłem w tej chwili drobny
błąd w uzasadnieniu, zamiast w latach 70. powinno być moim zdaniem w
latach 60., bo w latach 60. chodził do liceum. W 72. roku ukończył
PWST, więc wydaje mi się, Ŝe chodził do liceum w latach 60. Chodzi
o zastąpienie słowa „siedemdziesiątych” słowem „sześćdziesiątych”.
Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Sekundę pan dyrektor Koczot jeszcze. Panie
dyrektorze, tam była jeszcze autopoprawka. To moŜe dwa słowa
o autopoprawce.
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Autopoprawka dotyczyła inicjatywy nadania skwerowi nazwy. OtóŜ
początkowo był zapis na wniosek Zarząd Osiedla StrzyŜa taki do nas
wpłynął, natomiast Zarząd Osiedla StrzyŜa wystąpił z prośbą
o wprowadzenie autopoprawki i zapisu Zarząd Osiedla StrzyŜa. Tak teŜ
uczyniono.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Przypomnę druk 534 z autopoprawką. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
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za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/508/12

w sprawie nadania nazwy skwerowi
(Krzysztofa Kolbergera)

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

10. w sprawie nadania nazwy
ulicy (Mezowska) (druk 535)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały (druk 535) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Komisja Kultury i Promocji opinia pozytywna, nie ma głosów
w dyskusji, kto z pań i panów jest za podjęciem druku, proszę nacisnąć
i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXV/509/12
w sprawie nadania nazwy ulicy (Mezowska).

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

11. w sprawie nadania nazwy ulicy
(Budapesztańska) (druk 536)

BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydziału Geodezji
Przedstawił projekt uchwały (druk 536) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Komisja wiodąca Kultury i Promocji opiniowała pozytywnie,
głosów nie ma, kto z pań i panów jest za podjęciem druku 536, proszę
nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXV/510/12

w sprawie nadania nazwy ulicy (Budapesztańska).

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

11a. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia statutu Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdańsku – jednostki
budŜetowej (druk 544)

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy, panie dyrektorze i teraz przechodzimy do druku 544, statut
Zarządu Dróg i Zieleni, referuje pan kierownik Sobota, bardzo proszę.
BOHDAN SOBOTA – Kierownik Działu Parkowania Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały (druk 544) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opinia
pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma, kto z pań i panów radnych jest
za podjęciem druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

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 XXV/511/12

zginającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu
Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budŜetowej.

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

12. w sprawie udzielenia w roku 2012
dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku (druk
532)

JANUSZ TARNACKI – Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
Przedstawił projekt uchwały (druk 532) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Nieroda.
Radny ADAM NIERODA
Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Mam dwie uwagi. Pierwsza
dotyczy tekstu uzasadnienia. Skoro jest mowa o tym, Ŝe regulamin został
uchwalony 30 czerwca 2011, to komisja nie mogła się spotkać 22 lutego
2011, tylko zapewne 2012. To taka drobna uwaga. Natomiast mam
pytanie, absolutnie nie podwaŜając tego, Ŝe ci beneficjenci uzyskali te
dotacje jak najbardziej na to zasługują, chciałbym kolejny raz zauwaŜyć,
Ŝe 9 na 11 z tych beneficjentów jest związanych z Kościołem
rzymskokatolickim i w związku z tym mam pytanie, jakie były błędy we
wnioskach innych podmiotów najczęstsze. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Poproszę bardzo.
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JANUSZ TARNACKI – Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
Rzeczywiście, w uzasadnieniu jest błąd. Powinno być data 2012,
rzeczywiście to jest błąd. Natomiast jakie błędy. Te błędy się powtarzają
rokrocznie. Brakuje podstawowych dokumentów, które są wymagane we
wniosku. I to jest podstawowa przyczyna, podstawowe dokumenty, na
przykład kosztorysu, na przykład brakuje kosztorysu, pozwoleń
stosownych i tak dalej. To są podstawowe braki, które się rokrocznie
powtarzają pomimo tego, Ŝe nawet osobiście konsultuję z potencjalnymi
wnioskodawcami i omawiam szczegóły, nie odnosi to skutku.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Część z tych pytań, które zamierzałam zadać zadał pan radny Nieroda.
Ja pamiętam podobną dyskusję w ubiegłym roku i państwo
zadeklarowaliście przeprowadzenie takiej kampanii informacyjnej i
dodatkowego wsparcia zwłaszcza dla wspólnot mieszkaniowych, które
mają kłopot ze złoŜeniem stosownych wniosków jeŜeli w ich gestii
oczywiście znajduje się część objęta ochroną konserwatorską. Czy
jakieś informacje związane z tą pomocą mógłby pan przedstawić?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Od razu pan odpowie.
JANUSZ TARNACKI – Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
Spotkanie z wspólnotami zostało wprawdzie zorganizowane, ale
spotykałem się osobiście z niektórymi administratorami, którym
szczegółowo wyjaśniałem pewne wątpliwości, pomagałem w formowaniu
wniosków, mimo tego, mimo tych szczegółowych uwag jednak te błędy
zostały popełnione. Nie wiem dlaczego. Czy po prostu administratorom
nie zaleŜy na tym, Ŝeby składać poprawne wnioski, uzyskiwać dotacje i
w związku z tym mieć pewne dodatkowe obowiązki, być moŜe to jest
główną przyczyną.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pan radny Krzysztof Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, ja tutaj nie kwestionuję w Ŝaden sposób tej uchwały,
będę głosował za, natomiast korzystając z tego, Ŝe jest tutaj pan, jest teŜ
wiceprezydent chciałem się dowiedzieć. W 1975 roku zawaliła się Baszta
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pod Zrębem ona jest dzisiaj nie chcę powiedzieć w katastrofalnym stanie
bo to za małe słowo jest i kiedy takimi zabytkami się zajmiemy. Ja nie
dalej jak w piątek byłem tam w najbliŜszym w najbliŜszej okolicy jest tam
w tej chwili, są budowane przez któregoś z deweloperów budynki i
obserwowałem jak wjeŜdŜają na ten teren samochody cięŜarowe, one
niemalŜe – dosłownie to są centymetry od tej baszty. Pomijam juŜ
wstrząsy, które one powodują i dalszą degradację tego zabytku. Kiedy
takimi zabytkami się zajmiemy? Dziękuję.
JANUSZ TARNACKI – Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
Szanowni państwo, panie radny, akurat przedmiotem obecnej uchwały
są wnioski beneficjentów, którzy są dysponentem obiektów niegminnych.
Baszta pod Zrębem jest obiektem gminnym, zarządzanym przez
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i z tego co wiem, tenŜe
zarząd zajmuje się Basztą pod Zrębem, zamierza zlecić wykonanie prac
zabezpieczających, bo to jest ruina, czyli na tym etapie jedynie prace
zabezpieczające są moŜliwe.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo, pani Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja mam prośbę do pana przewodniczącego, poniewaŜ jest duŜo pytań
związanych z pełną, równą dostępnością róŜnorodnych podmiotów do
dotacji i na ten cel mam prośbę do pana przewodniczącego, Ŝeby pan
przewodniczący zechciał zwrócić się do właściwej komisji, aby w swoim
planie prac moŜe uwzględniła informacje, pomoc udzielaną innym
podmiotom niŜ te podmioty, które dzisiaj dofinansowujemy, czyli
wszystkim podmiotom.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Myślę, Ŝe od razu moŜemy zaapelować, myślę, Ŝe taką adresatem tego
to będzie komisja pana Marka Bumblisa i panie przewodniczący, moŜe
tutaj na apel pani radnej. JuŜ, moŜe rzeczywiście się zwróci, bardzo
proszę.
Radny MAREK BUMBLIS
Pani radna, zapraszamy na naszą
popracujemy nad tym, zobaczymy.

komisję.

Zadamy

pytanie,

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Tu pan prezydent Bielawski równieŜ mówi, Ŝe taki raport będzie
przedstawiony. Tak Ŝe oczywiście myślę, Ŝe Komisja Marka Bumblisa
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Kultury i Promocji zajmie się tym tematem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i
mówiliśmy o druku 532, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem,
proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 33
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/512/12

w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Widzę, Ŝe cyfra podskoczyła przy głosowaniu, to znaczy, Ŝe komisja
zakończyła pracę, tak? JuŜ moŜe pani przewodnicząca komisji, bardzo
prosimy tutaj o przedstawienie wyników. Wrócimy w takim razie do
druku, przypomnę, druku 546, pani przewodnicząca komisji skrutacyjnej
Halina Leman.

2a. w sprawie uzupełniających
wyborów ławników do sądów
powszechnych na kadencję
2012-2015 (druk 546)
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Radna HALINA LEMAN
Ja bym bardzo prosiła teŜ członków komisji skrutacyjnej, poniewaŜ tutaj
podzieliliśmy się pracą.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dobrze.
Radna HALINA LEMAN
Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na ławników
Sądu Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy. W dniu 23 kwietnia 2012 roku komisja
skrutacyjna w składzie: przewodniczący Halina Leman, członkowie
Jaromir Falandysz, Przemysław Ryś stwierdza co następuje. Na stan 34
radnych miasta Gdańska obecnych na sesji zgodnie z listą obecności
było 34 radnych, głosowało 33 radnych, wszyscy z 33 oddali głosy
waŜne. Komisja skrutacyjna stwierdza, Ŝe w wyniku tajnego głosowania
niŜej wymienieni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:
Protokół Komisji Skrutacyjnej załączono do materiałów przy uchwale.
W związku z tym, komisja skrutacyjna stwierdza, Ŝe w wyniku
przeprowadzonych wyborów ławnikami do Sądu Rejonowy Gdańsk
Południe w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zostało 6 ławników, poza panią Kaczmarek Ireną Haliną i poza panią
Haliną Wojnicz. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan Jaromir Falandysz, członek komisji.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na ławników
Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku. W dniu 23 kwietnia
2012 roku komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Halina
Leman, członkowie Jaromir Falandysz, Przemysław Ryś stwierdza co
następuje. Na stan 34 radnych miasta Gdańska obecnych na sesji
zgodnie z listą obecności było 34 radnych, głosowało 33 radnych.
Głosów waŜnych oddano 33, niewaŜnych 0. Komisja skrutacyjna
stwierdza, Ŝe w wyniku tajnego głosowania niŜej wymienieni kandydaci
otrzymali następującą ilość głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej załączono do materiałów przy uchwale.
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Komisja skrutacyjna stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzonych wyborów
ławnikami do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku zostali:
Banic Stanisława, Baranowska Jadwiga, Furtak Alicja, Kalinowska
Bogumiła, Kapuścińska Krystyna, Krawczyk Ryszard, Radomska Teresa,
Senkbeil Karolina. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. I pan radny, który był członkiem komisji, Ryś.
Radny PRZEMYSŁAW RYŚ
Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na ławników
Sądu Okręgowego w Gdańsku. W dniu 23 kwietnia 2012 roku komisja
skrutacyjna w składzie: przewodniczący Halina Leman, członkowie
Jaromir Falandysz, Przemysław Ryś stwierdza co następuje. Na stan 34
radnych miasta Gdańska obecnych na sesji zgodnie z listą obecności
było 34 radnych, głosowało 34 radnych. Głosów waŜnych oddano 34,
niewaŜnych 0. Komisja skrutacyjna stwierdza, Ŝe w wyniku tajnego
głosowania niŜej wymienieni kandydaci otrzymali następujące ilości
głosów:
Protokół Komisji Skrutacyjnej załączono do materiałów przy uchwale.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe w wyniku przeprowadzonych
wyborów ławnikami do Sądu Okręgowego w Gdańsku zostali:
Błędkowski Marcin, Borkowski Ryszard, Brodzińska Maria, Furmański
Władysław, Gierzyński Andrzej, Głuszcz Rafał, Golemski Zbigniew,
Jaruzel Stanisław, Kamińska Janina, Kamiński Witold, Kania BoŜena,
Leksycki Tadeusz, Łyszcz Krystyna, Maciejewski Dariusz, Mackiewicz
Zdzisław, Miszker Helena, Osiecimski Piotr, PieniąŜek Hanna, Roik
Barbara, Talik Regina, Traczyk Krystyna, Wierzchowska Zofia, Wiraszka
Bogusława, Zakrzewska-Bień Halina. Koniec.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Znamy juŜ ławników, tym wszystkim, którzy zostali
wybrani oczywiście gratulujemy. Proszę państwa, przegłosujemy teraz
wracamy do uchwały, do druku 546, przegłosujemy projekt tej uchwały
a załącznikiem do tego projektu uchwały będą listy komisji skrutacyjnej i z
wynikami wyborów. To będą, to będą załączniki do tej uchwały. Czyli druk
546 z załącznikami stanowiącymi wyniki komisji skrutacyjnej. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem druku 546, proszę nacisnąć i podnieść
rękę.
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za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/513/12

w sprawie uzupełniających wyborów ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2012-2015

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

12a. w sprawie przystąpienia do
partnerstwa w ramach priorytetu VI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(druk 545)

ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Przedstawił projekt uchwały (druk 545) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo.
ROLAND BUDNIK – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Proszę o pozytywną opinię.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała
pozytywnie ten projekt. Nie widzę głosów dyskusji, kto z pań i panów jest za
podjęciem druku 545 proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/514/12

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach
„Pomorska Fabryka Designu” realizowanego w ramach
priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

13. w sprawie procedury
przygotowania i uchwalania Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych
(druk 543)

IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawiła projekt uchwały (druk 543) zgodnie z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii BudŜetu opiniowała pozytywnie ten
projekt. Pani radna Małgorzata Chmiel.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Dziękuję bardzo. Chciałam się dopytać, pani powiedziała, Ŝe jaki okres
będzie obowiązywało?
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Nie będzie wymiaru czasowego, przedsięwzięcia będą uporządkowane
w pakiety zadań przygotowanych, będą przypisane koszty, czyli juŜ te
wynikające z przygotowania, do kaŜdego przedsięwzięcia będzie
przypisana dzielnica odrębnym pakietem będą przedsięwzięcia
wskazane jako te priorytetowe do przygotowania, czyli coś podobnego
co obowiązywało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako załącznik 4.
I baza co do zasady będzie taką rodzajem poczekalni dla przedsięwzięć
inwestycyjnych, które w kolejnych pracach nad Wieloletnią Prognozą
Finansową będą się dostawały juŜ z wiadomymi kosztami i w ocenie do
moŜliwości finansowych, czyli będą wchodziły te przedsięwzięcia, które
mieszczą się w limicie na inwestycje, wynikającym z Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Jeszcze pani radna proszę bardzo.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Jeszcze chciałam się zapytać, jakie to będzie miało przełoŜenie na
BudŜet w momencie, kiedy wpiszemy to jakieś zadanie z określonymi
kosztami, przypiszemy do danej dzielnicy, zdecydujemy wtedy które są
dla tej dzielnicy jak i dla całości miasta rozumiem priorytety, bo wiadomo,
wszystkiego się nie da i proszę mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało
Ŝeby wpisywać potem te zadania do BudŜetu. Bo rozumiem BudŜet tak
jak BudŜet oparty był poprzednio na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Przynajmniej tak powinien być ten Wieloletni Plan Inwestycyjny był
wytycznymi do BudŜetu Corocznego. Pytam się teraz czy Wieloletnia
Prognoza Finansowa, czy właśnie ten dokument który dzisiaj uchwalamy
będzie wytycznymi do uchwalania budŜetu corocznego.
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Takie jest załoŜenie, aby stworzyć takie miejsce, gdzie te priorytety będą
gromadzone i te priorytety czyli pakiet inwestycji będzie w pierwszej
kolejności stanowił wytyczne do tworzenia BudŜetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej. WyobraŜamy sobie to tak, Ŝe ścieŜka
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przedsięwzięcia z pomysłu, z jakiegokolwiek dokumentu czyli tutaj w tym
przypadku z Bazy Priorytetów Inwestycyjnych będzie taka, Ŝe aby
znalazło się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w BudŜecie
przedsięwzięcie inwestycyjne powinno się znaleźć w pierwszej kolejności
w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych, dodając jeszcze utrzymanie zasad
Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego było naszym priorytetem,
przyświecało nam właśnie w utrzymaniu tej, znaczy w zmianie
i utrzymaniu procedury prac nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
Więc ta uchwała z jednej strony zmienia kształt pakietu inwestycyjnego,
tworzenia pakietu inwestycyjnego, ale nie zmienia zasad tworzenia,
oceniania, wniosków, nadawania im priorytetów. Ta ścieŜka się nie
zmienia. Więc jak mówię, ścieŜka przedsięwzięcia aby znalazło się w
BudŜecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej jest poprzez Bazę
Priorytetów Inwestycyjnych. A Bazę Priorytetów Inwestycyjnych, zgodnie
z zapisami uchwały tworzą państwo, czyli radni. Czyli wnioskowanie
zadań do ujęcia w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych jest przypisane
państwu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Czy pani radna jeszcze tak?
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Jeszcze jeŜeli moŜna. Rozumiem, Ŝe WPI, baza cała WPI ona nie znika
za naciśnięciem komputera, tylko zostaje jako baza danych, jako
inwentaryzacja, prawda? Natomiast pytanie jest moje konkretne, czy
podmioty, które składały wnioski do WPI w tym roku, w zeszłym, 5 lat
temu, czy muszą je teraz powtórzyć do BPI?
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Zasady się nie zmieniły, więc zgłoszenie wniosku do naszego wydziału,
czyli do urzędu wniosku elektronicznego pełnego kończy się wpisaniem
go do bazy elektronicznej. Co do zasady, kaŜdy wniosek jednak
powinien być ponawiany w kaŜdym roku w sensie potwierdzania dalszej
istotności tego przedsięwzięcia, ale to tak naprawdę przynaleŜy
wydziałom koordynatorom programów operacyjnych.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać o koordynatorów
operacyjnych i koordynatora głównego. Czy to będą urzędnicy, którym
się wyznaczy to dodatkowe zadanie, czy teŜ przewidujecie państwo
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nowe zatrudnienie. A jeŜeli będą to urzędnicy, którym się dołoŜy jakby
zadań, czy to nie spowoduje jakby no krótko mówiąc przeciąŜenia i czy
zasoby w tym względzie zostały przez państwa policzone. Procedura
składania wniosków do tej bazy nowej jest taka sama jak pani
powiedziała, czy to oznacza, Ŝe państwo nie przewidujecie Ŝadnej formy
konsultacji potem tych wniosków jeśli chodzi o ich hierarchię z
wnioskodawcami, bo ci wnioskodawcy pojawiają się na pierwszym
etapie, radni, rady osiedli, potem juŜ rozumiem tzw. koordynatorzy
operacyjni dokonują hierarchizacji tychŜe wniosków. Z następnego
dokumentu, który będziemy rozpatrywać, czyli ze strategii wynika
zadanie w części aktywność obywatelska, poszerzania partycypacji
obywatelskiej w podejmowaniu decyzji, moŜe więc warto by było ten
priorytet w Strategii jakoś uwzględnić przy hierarchizowaniu wniosków
inwestycyjnych. Dziękuję.
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Jeśli chodzi o zasoby to w przypadku koordynatora prac nad Bazą
Priorytetów Inwestycyjnych nadal to będzie Wydział Programów
Rozwojowych, będą to robić ci sami pracownicy, ci sami pracownicy,
którzy tworzyli Wieloletni Plan Inwestycyjny. Więc tutaj w tym względzie
nic się nie zmienia, sami w procedurze ten przebieg wniosków
praktycznie teŜ się nie zmienia, jeśli chodzi o koordynatorów programów
operacyjnych no to zmniejsza się ich ilość z 22 koordynatorów, czyli od
takiej ilości, jaka była w Strategii Programów Operacyjnych w przypadku
zmniejszenia ilości programów operacyjnych koordynatorów będzie 5,
czyli tylu, ile jest programów operacyjnych. KaŜdy z koordynatorów, tak
mi się wydaje, powinien stworzyć sobie zespół ludzi, którzy będą
współpracować z nim, pomagać mu w tworzeniu priorytetów, w tym
inwestycyjnych. Nie potrafię odpowiedzieć, jak będzie wyglądała
praktyka prac z partnerami społecznymi, myślę Ŝe to juŜ będzie zadanie
koordynatorów Ŝeby stworzyć sobie tak pracę i taki pakiet ludzi, aby
moŜna było to skutecznie wykonywać.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna Małgorzata.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Ja chciałam jeszcze dopytać się, bo popieram panią radną Banach, Ŝe
wyłonienie tych priorytetów powinno podlegać jakiejś ocenie równieŜ
kogoś społecznego i pytanie jest czy na jakimkolwiek etapie wstępnym
przed wydrukowaniem tego dokumentu my jako radni będziemy
uczestniczyli, czy dopiero dostaniemy tak jak WPI do ręki gotowy
egzemplarz i albo się zgadzamy, albo nie. Chcielibyśmy po prostu chwilę
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wcześniej móc, moŜe duŜo wcześniej, tak jak z planami
zagospodarowania przestrzennego, nie wiem, formalna procedura się
toczy dyrektor Piskorski nam przedstawia koncepcję planu, moŜe dobrze
by było, Ŝeby taką koncepcję tego BPI przedstawić nam radnym,
Ŝebyśmy wiedzieli potem, co mieszkańcom powiedzieć i Ŝeby był czas
jeszcze nad dyskusję, a nie jak juŜ wszystko wydrukowane,
zatwierdzone, decyzje podjęte bo kaŜdy się juŜ przyzwyczaił do swoich
treści, które napisał, kaŜdy z urzędników, to jest normalne ludzkie, wtedy
jest trudno cokolwiek zmienić a wiadomo, Ŝe my mamy kontakt z
mieszkańcami i nieraz róŜne rzeczy wiemy, o których nawet państwo
urzędnicy po prostu nie mają świadomości. To mówię po prostu dla
lepszej współpracy bo wiem, Ŝe takie były bolączki jeŜeli chodzi o WPI,
dlatego uprzedzam. Dziękuję bardzo.
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Pracując nad przygotowaniem procedury oczywiście zastanawialiśmy
się, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jedną rzeczą jest to, Ŝeby
gdzieś zebrać jeszcze i pokazać kontynuację dotychczasowego planu
Inwestycyjnego. Przez kilka kadencji budowaliśmy ten plan, tworzyliśmy
szczególnie załącznik nr 4, czyli ten załącznik, w którym były wskazane
priorytety do przygotowania, wydaje się słuszne jednak, Ŝeby to
wszystko, co dotychczas zrobiliśmy, Ŝeby to zebrać, Ŝeby to
uporządkować właśnie w te pakiety zadań przygotowanych i tych
wskazanych do przygotowania. I taki materiał mamy przygotowany na
bazie dotychczas obowiązującego planu inwestycyjnego. Miałam teŜ taki
pomysł, póki co jeszcze nie konsultowany, Ŝeby zanim przygotujemy
uchwały w sprawie bazy Priorytetów Inwestycyjnych pokazać państwu,
jak wygląda zebranie tego dorobku, który mieliśmy praktycznie juŜ z 10
lat, bo tak długo juŜ procedujemy Wieloletnie Plany Inwestycyjne.
I myślę, Ŝe w taki sposób to zrobimy, czyli zapraszając państwa do prac
nad budowaniem czy nad zmianami do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
przedstawimy państwu juŜ jak dzisiaj wygląda dorobek ostatnich lat.
Myślę, Ŝe to będzie dobry moment i dobry taki start do dyskusji, do
wykreślenia rzeczy, które być moŜe juŜ są nieaktualne, do wpisania ich
nowych pomysłów, myślę, Ŝe to, Ŝe tak to widzimy właśnie. Ale być moŜe
trzeba na to bardziej przedyskutować.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Ja tylko mam pytanie do pani radnej, bo to juŜ piąty
raz, czy bardzo teraz trzeba?
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Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Tak, chciałam tylko uściślić króciutkie pytanie, juŜ ostatnie. Pani mówiła
o dorobku 10 lat, ale rozumiem, Ŝe w tym wypadku nie będzie tego
dorobku 10 lat, tylko jednego roku, bo to tak jak pani wcześniej
powiedziała, wnioski, które składali kiedyś róŜni mieszkańcy, Rady
Osiedli, róŜne podmioty do WPI, sugerowała pani, Ŝe powinni teraz
powtórzyć to BPI, czyli będziemy mieć tylko z tego roku, tak?
IZABELA KUŚ – Zastępca Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, jednak samo zgłaszanie wniosków to jest jeden proces ale ich jest
kilkakrotnie czy kilkanaściekrotnie więcej niŜ byśmy w stanie przyjąć do
uchwały. Uchwała miała teŜ pewien zasób przez kolejne kadencje
państwo radni głosowali nad pewnymi priorytetami i jest moment Ŝeby
zapytać, czy one są nadal aktualne.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wyczerpująca chyba odpowiedź, duŜo
pytań pani radnej, przypomnę druk 543, kto z pań i panów jest za
podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 1

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

Uchwałę Nr XXV/515/12
w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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14. w sprawie zmiany programu
rozwoju gminy Gdańsk zawartego w
dokumencie „Strategia Rozwoju
Gdańska do roku 2015” (druk 527)

TOMASZ DROZDOWSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki
Gospodarczej
Przedstawił projekt uchwały (druk 527) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu pozytywnie opiniowała,
Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie, Rozwoju Przestrzennego
i Ochrony Środowiska pozytywnie, Samorządu i Ładu Publicznego
pozytywnie, Edukacji pozytywnie, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
pozytywnie, Kultury i Promocji pozytywnie, Sportu i Turystyki pozytywnie.
Głos w dyskusji, bardzo proszę pan przewodniczący Jacek Teodorczyk.
Radny JACEK TEODORCZYK – Wiceprzew. Rady Miasta Gdańska
Drogie koleŜanki, drodzy koledzy, pani prezydent, panie i panowie. JuŜ
wstępnie była dyskusja na temat tej przygotowanej prognozy Strategii
Rozwoju Gdańska do roku 2015. Ja oczywiście nie zabierałem wtedy
głosu, postanowiłem poczekać aŜ nadejdzie właściwa kolejka, czyli druk
nr 527 i chcę powiedzieć tak. Mi chodzi konkretnie, bo tu chodzi
o konkrety. Pierwsze pytanie, czy my moŜemy coś w tej chwili, na tej
sesji zmienić jeŜeli chodzi o treść tej Strategii. To jest pierwsze pytanie.
Zasadnicze. Ja to powiem dlaczego. Dlatego, Ŝe mi w zasadzie, albo
moŜe czekając na odpowiedź chcę powiedzieć tak, Ŝe ja od 5 lat, na
początku wspólnie z radnym Koralewskim, później juŜ Komisja Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia zabiegała o to, aby przeprowadzać
w Gdańsku i to jak najszybciej szczepienia profilaktyczne przeciwko
wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki macicy, który jest jednym
z najgroźniejszych nowotworów i w ponad 50% osób, które zachorują
umiera. I proszę państwa, ja teŜ proponuję zawsze co roku na
posiedzeniach dotyczących właśnie planów finansowych i równieŜ w tym
roku takŜe proponowałem przy omawianiu tegoŜ problemu, przy
omawianiu tejŜe strategii aby wprowadzić profilaktyczne szczepienie
przeciwko rakowi szyjki, przeciwko wirusowi HPV powodującego raka
szyjki macicy szczepienia do momentu, aŜ będą one centralnie
finansowane po prostu. I w związku z tym proponuję, i tu prosiłbym
zajrzeć na stronę 60. do programu „Gdańsk – Moje Miasto” cel
operacyjny 6.2 Zdrowie i tam dalej, proszę państwa są działania i w
działaniach jest łagodzenie skutków chorób społecznych wpływających
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negatywnie na jakość Ŝycia mieszkańców. I w akapicie 2. zapobieganie
zagroŜeniom w obszarze zdrowia publicznego poprzez zwiększenie
skuteczności prewencji, edukacji profilaktyki, zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieŜy proponuję dodać jeszcze „z uwzględnieniem corocznego
szczepienia młodych gdańszczanek przeciwko wirusowi HPV,
wywołującego raka szyjki macicy”. Bo inaczej to będzie cały czas ten
problem ginął w haśle „zapobieganie przeciwko chorobom
nowotworowym”. To jest tak waŜna sprawa, Ŝe on nie moŜe być
ogólnikowo tak zapisany. Zaszczepianie przeciwko wirusowi HPV
powinno być oddzielnie wyartykułowane i o to zabiegam ja i nasza
komisja od 5 lat. I proszę, aby wreszcie to uwzględnić dla dobra i
zdrowia gdańszczan, proszę państwa, gdańszczanek dokładnie. To jest
tylko 1,5 mln zł rocznie i uwaŜam, Ŝe Gdańsk stać na to, aby w ten
sposób wydając te pieniądze zapobiec rakowi szyjki macicy u kobiet. I to
jest mój rzecz, którą przypominam co roku, proszę państwa, i jedyna
rzecz tylko. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. MoŜe najpierw zbierzemy jakieś wypowiedzi i wtedy
dopiero. Pani Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Tak? Dziękuję, panie przewodniczący, kilka ogólnych uwag. Po
pierwsze, ja rozumiem, Ŝe to jest początek prac nad Strategią, tym
niemniej aktualizacja obowiązującej Strategii przesądzana dzisiaj
uchwałą nie moŜe usprawiedliwiać, powiedziałabym albo braków albo
nieścisłości, polegających na niezgodności z wiedzą naukową. Moja
uwaga jest po pierwsze taka, by dokument ten, który jest dokumentem
przecieŜ planistycznym wyposaŜony był w przynajmniej podstawowe
instrumentarium osiągania celów. Ja mówię takim językiem, jakim pisana
jest ta Strategia. Czyli językiem dosyć trudnym, delikatnie rzecz ujmując.
Co to znaczy – instrumenty? Sposoby w jakie chce się osiągać cele?
Bardzo mi się podoba ten cel ujęty na stronie 12, który w wizji
zapowiada, Ŝe w 2015 roku – uwaga, uwaga, bo cytuję, szanowni radni –
„główne miasto będzie tętniło Ŝyciem nie tylko w ciągu dnia,
zróŜnicowane w swojej ofercie kluby, restauracje, galerie, puby staną się
silnym magnesem, przyciągającym nie tylko turystów, lecz takŜe
mieszkańców, ulice, bramy, podwórka wypełnią się muzyką, miasto
będzie nigdy nie zasypiającym, czynnym całą dobę Ŝywym organizmem
nie pozwalającym na nudę i oferującym moŜliwość ciekawego spędzania
wolnego czasu”. Ja jestem za, kibicuję państwu w tym celu, tylko myślę,
Ŝe te szczegółowe cele operacyjne powinny oprócz mierników, które
dobrze, Ŝe są, powinny zawierać trochę więcej instrumentariów czyli,
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krótko mówiąc, mniej ogólników a więcej konkretów. Po drugie, ja mam
wraŜenie, Ŝe ten dokument, rzeczywiście jest zbiorem tego, co w mieście
juŜ się dzieje, natomiast mniej zdecydowanie miejsca poświęcono
zamierzeniom planistycznym. W niektórych obszarach owszem tak,
ciekawy jest pomysł powołania nowej szkoły artystycznej w Gdańsku,
chciałabym zapytać, z jakich przesłanek wynika ten zamiar i czego
miałaby ta nowa szkoła nauczać obok istniejącej ASP i Akademii
Muzycznej. Po trzecie, ja na posiedzeniu Komisji Edukacji prosiłam, Ŝeby
dokument, który państwo przyjmujecie uchwałą był jednak dokumentem
moŜe zgodnym przynajmniej z wiedzą naukową. Ja rozumiem, Ŝe on
wyraŜa poglądy polityczne osób, autorów, które aktualnie zarządzają
miastem. Tym niemniej jeszcze raz podkreślam, pisanie w dokumencie
tej rangi o potrzebie odejścia czy zamiarze odejścia od państwa
opiekuńczego w kierunku państwa wspierającego aktywność obywateli
jest niezgodne z literaturą przedmiotu, dotyczącą polityki społecznej,
poniewaŜ państwo opiekuńcze nie jest antynomią dla państwa
wspierającego aktywność obywateli. Najbardziej opiekuńcze państwa
demokratyczne, państwa skandynawskie są wzorem najbardziej
aktywnych politycznie, społecznie, gospodarczo obywateli, które
posiadają najwyŜszy wskaźnik zatrudnienia i najniŜszą stopę bezrobocia,
czyli największą aktywność zawodową swoich obywateli. Przytaczałam
róŜne modele państwa opiekuńczego wedle typologii angielskiej
Atkinsona,
Andersena,
według
typologii
polskiej
Mirosława
KsięŜopolskiego, one się róŜnią, róŜnią się wartościami, róŜnią się
doktryną polityczną, zakresem redystrybucji, tym niemniej nigdy nie są
antynomią dla aktywności obywatelskiej. Powiem więcej, brak wellfare
state w państwach demokratycznych Unii Europejskiej to brak państwa
demokratycznego i ja bardzo proszę o skorygowanie jednak tego
sformułowania, które wynika no z jakiejś obłędnej doktryny, dla mnie po
prostu niezrozumiałej. Kolejne sprawy juŜ bardziej szczegółowe,
dokument tej rangi powinien jednak zawierać uspójnione części
diagnostyczne. W trzech częściach dotyczących kultury, turystyki i sportu
powtarzamy te same dane diagnostyczne i powtarzacie państwo te same
diagnostyczne dane w sposób niespójny. Np. w dziale dotyczącym
kultury wymienia się w Gdańsku 6 teatrów, 30 sal kinowych, 14 muzeów.
Natomiast w dziale dotyczącym turystyki 4 teatry, 27 kin, 19 muzeów i
oddziałów muzealnych. Tak Ŝe prosiłabym o w części sportowej jest
jeszcze inaczej, prosiłabym o to, aby przyjrzeć się częściom
diagnostycznym, moŜe je uspójnić, moŜe zrobić jeden wstęp. Na pewno
będzie tutaj mowa o dziale dotyczącym integracji społecznej, zwłaszcza
edukacji, moim zdaniem, na zweryfikowanie i przemyślenie wymagają
przynajmniej 2 załoŜenia. Bardzo mnie niepokoi to cel, którym jest
zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez alternatywne formy
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opieki i edukacji. Dlaczego alternatywne? Alternatywne w stosunku do
czego? Do edukacji samorządowej i publicznej, czy tylko ten kierunek
rozwoju przeszkoli w Gdańsku będzie realizowany. Z zapowiedzi pani
prezydent wiem, Ŝe nie tylko, bo będą budowane przedszkola modułowe,
więc moŜe wypadałoby ten cel troszkę zweryfikować i nie tworzyć
alternatywy dla publicznej, samorządowej opieki przedszkolnej. W
edukacji prosiłabym teŜ o odniesienie się do kwestii dostępności
finansowej do przedszkoli dla gdańszczan w zakresie podziału na
publiczne i niepubliczne przedszkola. Proszę teŜ o wyjaśnienie, co
znaczy otwarcie zasobów lokalowych dla organizacji pozarządowej, to
bardzo interesujący zapis, ale on znowu wymagałby trochę
operacjonalizacji, trochę szczegółów. I ostatnia sprawa, prosiłabym
panią prezydent, nie wiem, czy akurat pana, moŜe panią prezydent o
wyjaśnienie sformułowania o niesłychanej, nieefektywnie kosztochłonnej
edukacji w Gdańsku. Jeśli się stawia taką tezę, to myślę, Ŝe warto byłoby
chociaŜ jednym-dwoma zdaniami ją poprzeć. Nasza pierwsza debata
edukacyjna jednak postawiła trochę pod znakiem zapytania ten
stereotyp, uŜywany przy likwidacji szkół, o nieefektywnej, niesłychanie
nieefektywnej gdańskiej edukacji, poniewaŜ z drugiej strony, jeśli
chwalimy się wynikami Pisa, to naleŜą one do jednych z najlepszych
chyba, Ŝe nasze mierniki edukacyjnej wartości dodanej są tak straszne,
Ŝe moŜemy mówić o nieefektywnej edukacji. Tym niemniej ja nie mówię,
Ŝe tak nie jest. Ale jeśli jest taka teza, to wydaje mi się, Ŝe trzeba ją
poprzeć konkretami. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. MoŜe tutaj jeszcze wszystko notują, tak Ŝe pan radny
Grzegorz Strzelczyk.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie przewodniczący, wysoka Rado. Ja mam pytanie dotyczące
rozdziału Innowacyjny Gdańsk. Jest to, jak rozumiem, zresztą piszecie
państwo o tym w tym dokumencie, zgodne z dyrektywami Unii
Europejskiej i jak się domyślam teŜ częściowo to jest pokrywa się ze
Strategią Lizbońską i to są te kierunki, w których chcemy, Ŝeby Gdańsk
się rozwijał i te działy gospodarcze w Gdańsku równieŜ się rozwijały na
zasadzie nowych technologii, pionu IT i telekomunikacji. To jest wszystko
świetnie, tylko Ŝe nie widać tam w tym rozdziale jakimi mechanizmami
chcemy wspierać i z czego finansować te zachęty dla potencjalnych
inwestorów. To jest ogólnikowo opisane, Ŝe to ma być finansowane na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak wiemy to, z róŜnych
zresztą powodów, dość w sposób dość ułomny działa w warunkach
polskich. Po drugie, są teŜ podane mierniki, którymi będzie efektywność
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tego programu mierzona, ja rozumiem, Ŝe to jest jeszcze faza wstępna,
w związku z tym nie bardzo jest co badać, ale te mierniki, znaczy juŜ
wśród tych mierników nie mamy poziomu satysfakcji, czy powiedzmy
tych wielkości mierników, które byłyby satysfakcjonujące z punktu
widzenia prowadzącego taki program, czyli władz miasta Gdańska. I czy
tutaj nie moŜna by było się pokusić o doprecyzowanie i o zdefiniowanie
środków i narzędzi, którymi chcemy wspierać rozwój tych, niewątpliwie
poŜądanych branŜ, o które postulujemy. Mam wraŜenie właśnie, Ŝe ten
dokument ma charakter postulatywny i trochę na zasadzie poboŜnych
Ŝyczeń, stawiających słuszne postulaty i słuszne cele, natomiast brakuje
mi w tym dokumencie narzędzi i oprzyrządowania tego, jakimi
narzędziami chcielibyśmy wspierać te dziedziny w Gdańsku. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze krótko.
Radna JOLANTA BANACH
Ja ponownie chciałabym państwa prosić, bardzo bardzo prosić o to, aby
ze strony 49 wśród zasad, które bierzecie państwo pod uwagę podkreślić
zweryfikowanie roli zadań i sposobów funkcjonowania mediów
publicznych. W Ŝadnej strategii, czy na poziomie samorządowym, czy
rządowym władza wykonawcza nie powinna odnosić się do zadań
związanych z weryfikowaniem roli zadań i sposobu funkcjonowania
mediów publicznych. Nie nasze to zadanie.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Gierszewski.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, pani prezydent, ja
rozumiem, Ŝe te poprawki dotyczące Ŝłobków, które omawialiśmy na
Komisji Zdrowia równieŜ zostaną ujęte? Okej, jest jakiś fajny plus tym
bardziej, Ŝe rozmawialiśmy akurat kwestia uwaŜaliśmy zgodnie, powinna
się znaleźć przynajmniej w tych zapisach, które zaproponowała pani
prezydent i one powinny się pojawić. Natomiast, szanowni państwo, za
komentarz moŜe niech będą tylko cytaty z tego dokumentu, no bo trudno
tutaj jak gdyby nie polemizować i rozmawiać na temat tych uwag, które
juŜ koleŜanki i koledzy radni wcześniej zawarli. Na przykład chociaŜby ze
strony 49., inaczej, od samego początku. W uzasadnieniu druku mamy
dwa takie zapisy „zasadnicze kierunki rozwoju pozostają niezmienne”,
drugi cytat „udało się sfinalizować znaczną część wpisanych do strategii
projektów a część z nich jest aktualnie kończona”. Skoro tak, to skoro
jest kończona, no to dajmy skończyć i wówczas faktycznie przegłosujmy.
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I po drugie, skoro są niezmienne, czyli juŜ od jakiegoś czasu funkcjonują,
to przy takich zapisach ze Strategii jak chociaŜby dotyczącej wysokiej
jakości edukacji szkolnej a więc i teŜ 3 cytaty zapisu, 1. „sukcesywne
modernizowanie i dostosowanie bazy szkolnej”, przypomnę, o tym dzisiaj
było mówione, Ŝe zabraliśmy 50% na remonty i modernizacje, czyli de
facto juŜ dzisiaj wcześniej przyjętej Strategii nie realizujemy, wręcz jest
odejście od Strategii, a my dalej ją zapisujemy, czyli albo
niekonsekwentnie działamy w tym kierunku, albo zapisy powinny
faktycznie zmienić swoje znaczenie i swój zapis obecnie funkcjonujący.
Drugi cytat: „utworzenie systemu gratyfikacji szkół, osiągających wysokie
wskaźniki jakości pracy”. I znowu dzisiaj oczywiście szkoła to nie tylko
budynek, ale i ludzie, dyrektorzy mają średnio 150 zł brutto
motywacyjnego, około sześćdziesięciu nawet ma 0 od kilku miesięcy, to
tak w trakcie trwania tych konkursów na dyrektorów chyba jest brane
chyba jest brane przez organ prowadzący, 60 nie ma w ogóle dodatku
motywacyjnego, nauczyciele mają 100 zł za wychowawstwo w
podstawówkach, pracownicy administracji oczywiście w tamtym roku
dostali 70 zł podwyŜki, ale dalej są na poziomie 1700 zł, a więc ten zapis
jest kompletnie nie realizowany juŜ we wcześniejszych przyjętych przez
nas celach. No i trzeci: „zwiększenie dostępu do kształcenia
ustawicznego i utworzenie sieci i doposaŜenia miejsc do kształcenia”.
Przypomnę, akurat tego typu szkolnictwo my w mieście centralizujemy, a
nie zwiększamy ilości placówek. A więc powiem tak, no zapisy zapisami,
ale juŜ wcześniej przyjętych strategii nie realizujemy, wręcz przeciwnie,
robimy dokładnie odwrotnie, niŜ są zapisy, to dlaczego te akurat zapisy
obecnie mają funkcjonować inaczej i nas jako radnych równieŜ
mobilizować do innego funkcjonowania, niŜ jest obecnie przyjęty przez
radę i powyŜsze chociaŜby cytaty, które przeczytałem wprost z zapisów
Strategii wydają się bardzo dalekie od funkcjonującej obecnie
rzeczywistości, a dziś nie realizowana Strategia wcześniej przyjęta
oddala jeszcze bardziej racjonalność tego dokumentu w tej formie i
akurat w tej chwili. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. I pan Kazimierz Koralewski.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka Rado, właściwie naleŜałoby się tu
zwrócić do pana prezydenta, bo w Strategii są przedstawione wskaźniki
jako mierniki realizacji tej Strategii. No ale ja się nie natknąłem nigdzie
na publikacje tych mierników. JeŜeli gdzieś nie znalazłem, to proszę
wskazać miejsce, gdzie to jest publikowane, bo analizując Strategii z 98
roku, która obowiązywała do 2010 moŜna stwierdzić, Ŝe ona nie została
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zrealizowana. 60-90% wówczas Strategii z 98 roku dróg nadawało się do
remontu i dzisiaj stan dróg jest w podobnym stanie. 40% obiektów
inŜynierskich w poprzedniej Strategii było zakwalifikowanych do remontu,
a przecieŜ wiemy, Ŝe Błędnik od tamtego czasu tylko wyremontowano i
kilka mostów. A więc stan najprawdopodobniej jest podobny.
Chcielibyśmy, a Strategia ta obowiązuje juŜ od ośmiu lat, aktualna
Strategia, chcielibyśmy zobaczyć, jaki jest stan zaawansowania realizacji
tej Strategii. Niektóre dane znamy z mediów. JeŜeli podawano
kilkanaście lat temu, Ŝe liczba abonentów na 100 mieszkańców wynosiła
27 w Gdańsku, dzisiaj pewnie wynosi 99, ale to nie były nasze
inwestycje. Po prostu taki fakt. Dlatego naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe
uchwała Rady Miasta nie precyzuje, gdzie mają być publikowane
wskaźniki realizacji Strategii. Bo moŜna się domyśleć, dlaczego nie
zostały zrealizowane, w końcu obserwujemy inwestycje co miesiąc
procesując na sesji. Ale juŜ po kilku latach moŜna stwierdzić, czy dana
Strategia jest zaawansowana w 10%, czy w 90%. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pani radna Wierzba.
Radna BEATA WIERZBA
Dzień dobry, ja chciałam się odnieść do tego, co powiedział radny
Gierszewski, a mianowicie do jestem zdziwiona, Ŝe aŜ taka duŜa osób
liczba osób nie otrzymuje dodatku motywacyjnego i to chyba jest
bardziej zarzut do dyrektorów szkół, a nie do Strategii dlatego, Ŝe
dodatek motywacyjny nie jest premią, ma motywować, a więc jest
składową wynagrodzenia, więc tak naprawdę kaŜdemu się naleŜy.
A ponadto myśmy juŜ na komisji na ten temat rozmawiali, Ŝe nie moŜe
wynieść 0 zł, więc ja myślę, Ŝe to jest większy problem jeŜeli chodzi o
dyrektorów szkół i realizację uchwały. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe tak
naprawdę kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego są takie, Ŝe
kaŜdy nauczyciel jest w stanie otrzymać ten dodatek, więc to mnie dziwi i
myślę, Ŝe to nie jest jakby zarzut do Strategii, tylko do realizacji uchwały.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan radny Wiecki. Nie ma. Pan przewodniczący
Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, ja próbowałem przeczytać ten dokument. I w moim
przekonaniu nie dało się. Nie da się go przeczytać. To jest taki końcowy
produkt w łańcuchu pokarmowym nowomowy Unii Europejskiej. Taka
kwintesencja pozorności działania, którą zresztą w sposób pośredni
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przyznał Paweł Adamowicz odnosząc się do tego produktu. Ta
nowomowa, innowacyjna gospodarka, to będzie ten cel nowej prognozy
dofinansowania w Unii Europejskiej znacząco jakoś wypunktowywany.
Ale co to oznacza w Gdańsku? jak państwo zobaczą na przykład wejdą
na strony internetowe róŜnych miast i poczytają ich strategie i
zamierzenia, to co większe miasto w Polsce chce budować Dolinę
Krzemową. Jak moŜna budować Dolinę Krzemową bez technologii
nowoczesnej, bo tamta powstała na bazie technologii nowoczesnej
Intela, nikt się nie zastanawia a tym bardziej nie odpowiada. Ja
rozumiem, Ŝe trzeba mieć takie dokumenty, aby aplikować o środki Unii
Europejskiej. Ale jeŜeli tak, to choć twórzmy ten dokument nie na
zasadzie jak tutaj, co po prostu sprawia takie wraŜenie bardzo silne
kopiuj wklej, tylko niech on ma jakąś formę całościową.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan Gierszewski.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Tak, tu tylko ad vocem do pani radnej Wierzby, bo ja myślałem, Ŝe my
będziemy rozmawiać na temat Strategii, a nie ewentualnych mierników,
których uŜywamy przy podparciu swoich a nie cudzych, za
przeproszeniem, uwag dotyczących tej Strategii. Szanowni państwo, no
nie mówmy o czymś co jest po prostu dla nas Ŝenujące, rozmawianie o
przysłowiowych 100 zł, 150 zł średnio motywacyjnego dla dyrektorów.
Takie mamy limity. Pytanie, czy takie mamy potrzeby? Czy takie mamy
moŜliwości. Nie chciałbym na ten temat dyskutować, bo to nie jest
tematem dzisiejszej Strategii, nie zgodzę się z Panią, bo jeŜeli mamy
wpisane w Strategii dokładnie mówiące o gratyfikacji szkół, to jeŜeli
gratyfikacją szkół nie będą te pieniądze albo jest 100 zł bo to teŜ
pieniądz, oczywiście, niesamowicie pieniądz duŜy motywacyjny, to
mówmy o gratyfikacji budynków. Ja wtedy teŜ zapytam panią Wierzbę,
jak będzie gratyfikować budynki i placówki szkolne. Czym? śe dostaną
więcej na remont? Więcej na wyposaŜenie? A ja się spytam skąd na to
pieniądze. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pan radny Wiecki.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Ja na samym początku, skoro radna Banach poprosiła o wykreślenie
jednego punktu, ja równieŜ zwrócę się o wykreślenie moŜe nie jednego
punktu, ale jednego słowa dosłownie. Na stronie 33, juŜ o tym mówiłem
na Komisji Sportu, jest „kompleksowe zagospodarowanie pasa
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nadmorskiego, profesjonalna trasa dla rowerzystów i wrotkarzy”. No
przepraszam bardzo, nie jest to trasa dla wrotkarzy, Ustawa o ruchu
drogowym zabrania poruszania się po tym terenie, inna sprawa, Ŝe gdzie
ci wrotkarze mają jeździć, natomiast na razie przepisy są jakie są i
powinniśmy ich przestrzegać a nie namawiać mieszkańców do tego,
Ŝeby przepisy łamali. Chciałem powiedzieć równieŜ o punkcie „morze
turystycznych atrakcji”. Miasto nie wykorzystuje swoich nadmorskich
moŜliwości, w naszym mieście wg Strategii jest 20, są 22 kilometry plaŜ.
Z tego tylko 1500 to kąpieliska, a tylko 900 m plaŜy miało w roku
ubiegłym błękitną flagę. Dodatkowo jeszcze gdańska Marina miała tą
flagę. Jak będzie to w tym roku wyglądało, nie wiem. Jak w przyszłych
latach wyglądało, teŜ tego nie wiem. W Strategii powołujecie się państwo
na europejski stan plaŜ. A prawda jest taka, Ŝe na naszych plaŜach jest
mało przebieralni, prysznicy, jest zbyt mała ilość koszy na śmieci, takie
prozaiczne sprawy, przez co w ciągu dnia jest po prostu na plaŜach
brudno. Brakuje wypoŜyczalni leŜaków, koszy do opalania, parawanów,
całej tej infrastruktury meblowej związanej z korzystaniem z plaŜ.
Prezydent nie zadbał przy przebudowie wejścia zachodniego do Portu
Gdańskiego o udostępnienie wejścia dla mieszkańców i turystów na
główkę falochronu tegoŜ zachodniego falochronu, co by było dodatkową
właśnie atrakcją dla tego miejsca. Od lat zaniedbywana jest rozbudowa
mola w Brzeźnie, które juŜ w 2009 miało być dwukrotnie dłuŜsze, które
gdyby takie było przedłuŜone, to byłoby kolejną właśnie atrakcją. MoŜna
by było z tego mola korzystać, mogliby z tego mola korzystać wodniacy.
Chcę równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe Gdański Areopag odbył się juŜ po raz
ostatni w tym roku i w przyszłym roku Gdańskiego Areopagu nie będzie,
jeŜeli będzie to zupełnie pod inną nazwą. Tak Ŝe nie wiem, dlaczego
tutaj w tej Strategii równieŜ się powołujemy na Gdański Areopag. Wśród
projektów realizowanych przez miasto brakuje prac dotyczących Szańca
Zachodniego, prac ratunkowych dla Dworku Fiszera czy Baszty pod
Zrębem, o której dzisiaj teŜ juŜ wspominałem. W „Sportowym Gdańsku”
jest zapisane, w Celach Strategicznych program wymienia się
promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez wspieranie działań
związanych z aktywizacją fizyczną. Innym celem są działania związane z
rozwojem róŜnych dyscyplin czy cieszących się największym
zainteresowaniem mieszkańców Gdańska i mających bogate tradycje w
Gdańsku. I są wymieniane róŜne dyscypliny sportowe, które nie są
kwestionowane, jeŜeli chodzi o popularność. Ale juŜ takie dyscypliny jak
rugby czy wioślarstwo to, delikatnie mówiąc, słabo wyglądające, jeŜeli
chodzi o frekwencję. Jest duŜo klubów sportowych, wioślarskich czy jest
kilka rugby, natomiast jeŜeli chodzi o frekwencję na tych meczach jest
niestety bardzo słabo. Ja w ubiegłym roku byłem na jednych tylko
zawodach motorowodnych, które były na Wiśle organizowane na
52

Krakowcu. Za to brakuje w tych celach takiej dyscypliny jak
lekkoatletyka, w której mamy wielu Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów
Świata czy Europy. A klub lekkoatletyczny Lechia Gdańsk do dziś nie ma
bieŜni lekkoatletycznej, która została zlikwidowana, a obiecano przecieŜ
klubowi lekkoatletycznemu Ŝe w następnej kadencji taką bieŜnię będzie
ten klub miał. Tutaj nie ma tego. I wreszcie, brakuje mi tu innej
dyscypliny sportu, takiej jak hokej na lodzie, tutaj teŜ nie ma w tej
Strategii tej dyscypliny wymienionej. A mamy przecieŜ bazę do
uprawiania tej dyscypliny sportu. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Jest zgłoszony pan przewodniczący Maciej Krupa.
Radny MACIEJ KRUPA
Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować radnym
opozycji za wszystkie głosy w tej sprawie. Bardzo się cieszę, Ŝe one
dzisiaj padły. To jest dla nas bardzo duŜa nauczka na przyszłość.
Przyjęcie nowych programów operacyjnych rzeczywiście było
podyktowane, jak słusznie zauwaŜył Wiesław Kamiński, w duŜej mierze
teŜ chęcią wyjścia naprzeciw procedurom, z którymi się borykamy
startując o pieniądze unijne. Więc, Ŝeby między innymi tym wyzwaniom
sprostać przystąpił przystąpili pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku
do ponownego ujęcia spojrzenia na programy operacyjne Strategii którą,
jak juŜ mówiłem, uchwalono w 2004 roku. Treść generalnie miała się nie
zmieniać, choć juŜ w pierwszych pracach, kiedy temat ten został
zasygnalizowany, juŜ jesienią ubiegłego roku zwracaliśmy uwagę na to,
Ŝe ta treść jest niedostosowana poza tym, Ŝe sama forma teŜ pozostawia
w naszym uczuciu wiele do Ŝyczenia. Dziękuję, Ŝe państwo dzisiaj na
sesji jeszcze raz zwrócili na to uwagę, bo to jest niezwykle istotne dla
mnie, na pewno równieŜ dla Tomasza Drozdowskiego, niezwykle istotna
wskazówka co do tego, na jakie rzeczy naleŜy zwrócić uwagę przy
opracowywaniu Strategii Miasta Gdańska na lata 2015-2022. Bardzo
Ŝałuję, Ŝe pomimo tego, iŜ Komisja Strategii i BudŜetu zaprasza państwa
na swoje posiedzenia i nawet jeŜeli zajmując się tym na komisjach
branŜowych, co równieŜ stało się na wniosek Komisji Strategii i BudŜetu,
specjalnie dodatkowy miesiąc opóźniliśmy, opóźnione zostało
skierowanie tego druku na sesję, Ŝeby państwo mogli w ramach prac
Komisji, o co prosiłem osobiście wszystkich przewodniczących Komisji
Ŝebyście mogli się państwo tym zająć, Ŝałuję, Ŝe te uwagi, które dzisiaj
formułujecie wtedy nie padły. W części, w części, a jeŜeli padły i nie
uzyskały stosownej odpowiedzi ze strony przedstawicieli prezydenta
miasta Gdańska, to Ŝałuję, Ŝe państwo nie skierowali ich ponownie do
nas. Dlatego, Ŝe my, otrzymując od państwa informacje, jest co prawda
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pozytywna opinia, ale ileś spraw wymaga jeszcze wyjaśnienia albo ileś
spraw uwaŜacie, Ŝe powinno być sformułowanych inaczej, zupełnie
inaczej podeszlibyśmy do naszej pracy w dniu dzisiejszym. Przede
wszystkim przewidzielibyśmy odpowiednio duŜo czasu i liczylibyśmy na
państwa udział w naszym posiedzeniu. Dlatego jest to dla mnie wielka
wskazówka na przyszłość, nadal będę zapraszał państwa do współpracy
przy działaniach, związanych z przygotowaniem nowej Strategii Miasta
Gdańska, będę brał pod uwagę to, Ŝe państwu naleŜy przypominać o
tym, Ŝe macie moŜliwość włączania się w prace równieŜ naszej Komisji
nie będąc jej członkami, ale takŜe niestety będę musiał pamiętać o tym,
Ŝe ostateczna dyskusja nad Strategią moŜe, tak jak w dniu dzisiejszym,
stać się takim festiwalem wrzucania wszystkich róŜnych uwag, które
państwo często powtarzacie, no bo oczywiście do Strategii najłatwiej jest
się odnieść w ten sposób, Ŝe zapytamy o kaŜdą jedną konkretną rzecz
nawet jeŜeli wcześniej nie znajdowaliśmy ochoty albo czasu na to, Ŝeby
się tym w pracach Komisji zająć. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, no konkluzja płynąca z wypowiedzi pana
przewodniczącego jest następująca, Ŝe o jakości tej Strategii
zdecydowało brak obecności radnych opozycyjnych na Komisji Rozwoju
i Strategii. I to jest z jednej strony smutne z drugiej strony nie daje
najlepszego świadectwa dla obozu rządzącego.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
No, szanowni państwo, ja bym teŜ tutaj wrzucił swoje 3 grosze, poniewaŜ
jak przeglądam dokumenty z Komisji nie ma Ŝadnych uwag, szanowni
państwo. Nie ma Ŝadnych uwag. Nie ma Ŝadnych wniosków. W związku
z tym mnie zastanawia, czy te opinie są wszystkie bez, których dzisiaj
nagle trzeba było wrzucić dlatego, Ŝeby na gorąco stworzyć jakąś
dyskusję do tematu, który został na początku rzucony. Takie odnosi się
wraŜenie. To naleŜało rzeczywiście, jak przewodniczący Krupa
powiedział przedyskutować, no wydaje się, Ŝe ktoś tu zaspał albo dzisiaj
się obudził i chce przy tym robić zadymę, no. Na te tematy trzeba było na
komisjach rozmawiać. Wielokrotnie apelujemy o to, Ŝeby sala sesji nie
była miejscem, gdzie od nowa wszystko mówimy albo powtarzamy. Tak,
jeszcze pan Wiecki bardzo proszę.
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Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie przewodniczący, to nie jest tak do końca jak pan mówi, bo na
Komisji Sportu mówiłem właśnie o tych wrotkarzach, odpowiedź byłą
jedna: zmieni się, panie przewodniczący, zmieni się ustawa. Kiedy ona
się zmieni? Jak zmieni się Ustawa o ruchu drogowym, wtedy zgoda.
Mówiłem o tym na Komisji.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Pani prezydent Ewa Kamińska.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Szanowni państwo, moŜe to powtórzę po panu przewodniczącym,
ale tak naprawdę podjęliśmy tą uchwałę, zaproponowaliśmy państwu
podjęcie tej uchwały przygotowując materiał do pracy nad nową
Strategią Rozwoju Gdańska. Nie jesteśmy w tej chwili z róŜnych
powodów uprawnieni do tego, Ŝeby nowelizację tej Strategii
przygotowywać
juŜ.
Chcieliśmy
pokazać
natomiast
efekt
dotychczasowych
działań
scalających
programy
operacyjne
i sprawiających, Ŝe te 22 nie tylko ilościowo zebrane w 5, ale
przygotowane tak jak dzisiejsze wyzwania i diagnoza dzisiejszego stanu
naszego funkcjonowania nas do tego uprawniają. To po pierwsze. Po
drugie, nie są to ostateczne dokumenty, jest to pokazanie tego etapu
prac i uchwałą uprawnienie do tego, Ŝebyśmy na tej bazie, uczestnicząc
w dyskusji toczącej się, bardzo takŜe państwa zachęcamy w niej wziąć
udział od 27 kwietnia, nad przygotowywaną Strategią Rozwoju
Województwa
Pomorskiego.
Uczestnicząc
w
konsultacjach
Długookresowej Strategii Rozwoju 2030, będziemy starać się
doprowadzić w efekcie do tego, Ŝeby zarówno nowa wersja na nowy
czas Strategii Rozwoju Miasta, jak i ostateczna wersja programów
operacyjnych zyskała na dojrzałości. To nie jest jeszcze ten moment, w
którym ostatecznie ta dyskusja się zamyka. Prosimy o przyjęcie tej
uchwały z załącznikami jako materiałem uprawniającym nas wszystkich
do głębokiej pracy nad ostatecznym kształtem. Natomiast jeśli chodzi o
wyjaśnienia konkretne. Przy pierwszej prezentacji w lutym prosiliście
państwo o przedłuŜenie dyskusji nad. Umówiliśmy się na Komisjach co
do czasu, który dajemy sobie po to, Ŝeby konkretne propozycje na
piśmie wpłynęły. Ja nie dostałam propozycji Ŝadnej na piśmie. Dostałam
ją przed ostatnią Komisją Edukacji i jak pan radny Gierszewski przecieŜ
jest świadom, bo w niej uczestniczył, wszystkie te wydyskutowane tam
zmiany zostały przyjęte i jako korekta włączone w tej chwili do tego
dokumentu. pani radna, odpowiem na te dyskusje dotyczące
sformułowań na stronie 51, to znaczy tego sformułowania, Ŝe w obecnej
postaci edukacja jest niesłychanie nieefektywnie kosztochłonna. OtóŜ
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jest to cytat ze stanowiska, przyjętego przez Unię Metropolii,
określającego następujące fakty: niesłychanie, bo jak nigdy dotąd
wzrosły wydatki, które ponoszą samorządy Metropolii na edukację. I
gdyby nawet włoŜyć w tą edukację środków duŜo więcej, one przy takim
systemie zarządzania edukacją i takim sposobie wydatkowania tych
środków nadal nie przyczynią się do efektów lepszych, to znaczy do
podniesienia jakości edukacji. Wydyskutowaliśmy dokładnie, jakie z
analiz sytuacji kaŜdej metropolii działania muszą być podjęte, Ŝeby ta
efektywność była większa. I one nie są zaleŜne wprost od tego, Ŝeby
tych środków samorządy metropolii wydawały więcej, niŜ wydają tylko od
tego, w jaki sposób te środki są dystrybuowane i zaleŜne jest równieŜ od
tego, jaki jest wkład subwencji w rzeczywiste realizowanie zadań
edukacyjnych, które samorządom zostały powierzone. Natomiast jeŜeli
moŜemy, wnioskowalibyśmy o to, Ŝeby te szczegółowe poprawki,
państwo się domagacie w sensie pojawienia się w Strategii określonych
spraw, których tu nie ma a tych, które powinny być inaczej
sformułowane. PoniewaŜ toczyć się będzie w najbliŜszym czasie nasza
wspólna dyskusja zarówno nad Strategią Rozwoju Województwa tą,
które kierunkuje równieŜ nasze działania, poniewaŜ toczyć się będzie
dalej dyskusja nad Długookresową Strategią Rozwoju, to kompatybilne
muszą być równieŜ nasze Strategie lokalne a ponadto, poniewaŜ toczy
się dyskusja dotycząca sposobu finansowania poprzez unijne środki i
poprzez środki równieŜ publiczne powiem w nawiasie kwestia dotycząca
finansowania opieki przedszkolnej. To są wszystko sprawy, które wpłyną
na ostateczny kształt zarówno programów operacyjnych, jak i wpłyną na
ostateczny kształt Strategii. Dajmy więc sobie czas na to, to nie są
półkowniki, które my w tej chwili przyjmujemy ale uznajmy, Ŝe jest to
wystarczający materiał, który moŜe być podstawą do tworzenia nowej
Strategii Rozwoju miasta. I bardzo państwa o to proszę.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Kamiński.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, po oświadczeniu pani wiceprezydent ja wnioskuję do
pani wiceprezydent jako reprezentanta prezydenta miasta Gdańska w
formie autopoprawki o zmianę uchwały nr 527, zmiana polegałaby na
tym, Ŝe w paragrafie 1 naleŜy wpisać, cytuję: „zobowiązuje się
prezydenta miasta Gdańska do kontynuowania prac, dotyczących
stworzenia nowej Strategii Miasta Gdańska”. Paragraf 2 pozostaje bez
zmian, wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Gdańska,
paragraf 3 uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wniosek do pani
prezydent, która reprezentuje prezydenta miasta Gdańska o
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wprowadzenie w formie autopoprawki, autopoprawki do uchwały nr 527.
Zmiana będzie polegać na tym, Ŝe w paragrafie 1 cytowanej uchwały
wprowadza się zapis: „zobowiązuje się prezydenta miasta Gdańska do
kontynuowania prac dotyczących stworzenia nowej Strategii Rozwoju
Miasta Gdańska”. Paragraf 2 i 3 pozostałby bez zmian.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Zapis w paragrafie 1 ja poproszę czy pan Bodakowski mógłby wrócić na
salę? tak? Poczekamy na pana mecenasa, ale w moim przekonaniu
jeŜeli tą uchwałą wprowadzamy zmiany tylko do załączników, oznacza to
nadal, Ŝe pan prezydent jest odpowiedzialny zarówno za realizację
Strategii 2015, jak i przygotowanie Strategii nowej. Wydaje mi się, Ŝe ten
zapis, który jest wyczerpuje tą sugestię, którą pan podkreśla, dodając to
zdanie. No ale moŜe poczekajmy na pana mecenasa.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Proszę państwa, wracamy do sesji, bo tutaj zostały wyjaśnione pewne
kwestie, pani prezydent Ewa Kamińska.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Pan mecenas przychylił się do mojej opinii, Ŝe nie ma potrzeby
wprowadzania tego dodatkowego zdania. Z uchwały wynika, Ŝe pan
prezydent tak jak jest odpowiedzialny za realizację Strategii 2015 w
starej, Ŝe się tak wyraŜę, odsłonie, tak samo odpowiada za dalsze
procedowanie jej z nowymi załącznikami. JeŜeli pan nie jest z tego
zadowolony, to jest to juŜ pana poprawka, którą pan wnosi.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Pan Kamiński zgłosił, przypominam, do pani prezydent
wniosek o autopoprawkę.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
To pani prezydent nie przyjęła, tak to rozumiem, tej autopoprawki. Ale
tym samym dojdzie do zatwierdzenia tego dokumentu, określonego jako
Strategia, tak to jest konsekwencja.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Pani radna Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja chciałam tylko jedno wyjaśnienie, no pani prezydent czuję się no
bardzo nie fajnie, bo ja sobie nie przypominam Ŝebyśmy my jako
członkowie Komisji Edukacji zobowiązywali się do pisemnych poprawek
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albo aby pani postulowała te pisemne poprawki. Komisja branŜowa jest
tym forum, na którym zgłasza się uwagi i albo one są rozpatrzone,
uwzględnione i dokument powraca, albo nie i kończymy procedowanie.
Teraz oczywiście jest inna sytuacja, teraz rozumiem, Ŝe moŜemy, mamy
zaproszenie do zgłaszania uwag na piśmie, ale takiej deklaracji czy
oczekiwania ze strony pani prezydent nie było i to mówię zarówno w
swoim imieniu, jak i siedzącego obok pana radnego Gierszewskiego. I
ostatnia uwaga dotycząca tego sformułowania Związku Metropolitalnego
o nieefektywnej, kosztownej edukacji. No chcę powiedzieć, Ŝe wbrew
temu, co pisali niektórzy dziennikarze i mówili niektórzy radni, debaty
oświatowe się przydają i ja pamiętam z pierwszej debaty wynikało, iŜ
samorządy utrzymują swoje dofinansowanie edukacji na jednakowym
poziomie, a nawet zmniejszają swój udział własny w finansowaniu
edukacji. Rośnie subwencja, więc nie ma powodów aby przynajmniej w
mieście Gdańsku mówić o kosztochłonnej, nieefektywnej edukacji. I
proszę pamiętać moŜe jednak takie zdanie, uzasadniałoby sytuację, w
której edukacyjna wartość dodana przy duŜych nakładach na edukację
leci nam na pysk krótko mówiąc. A nie leci. No nie jest tak najgorzej,
Ŝeby pisać, nie podzielam tu opinii, stójmy na własnym terenie mocno
nogami, trzymajmy się Gdańska, Związek Metropolitalny ma swoje
interesy w tym, Ŝeby jednak uszczknąć coś z edukacji, to jest druga
zazwyczaj pozycja wydatku w budŜecie po inwestycjach. I ja o tym
oczywiście napiszę do pani prezydent.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Ja zaś udzielę głosu pani prezydent, ale chciałem powiedzieć
na słowa pani radnej, Ŝe Komisja czy członkowie tej Komisji mają
zawsze prawo zgłaszać wnioski o poprawki, o zmianę, mają zawsze
prawo zgłaszać niezaleŜnie od tego, czy jak to wygląda. Nieraz
poddajemy pod głosowanie wnioski Komisji, tak Ŝe takich wniosków tym
razem nie było. Bardzo proszę pani prezydent Kamińska.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Ja powiedziałam tylko tyle, Ŝe ja nie spodziewałam się, Ŝe pani radna,
wypowiadając te wnioski Komisji będzie je jeszcze składała na piśmie.
Broń BoŜe, dlatego się do nich ustosunkowałam, bo o nich
dyskutowaliśmy z zespołem, który ten program tworzył. Natomiast
umówiliśmy się tam, i to jest zapisane na Komisji, Ŝe wszyscy ci, którzy
nie wzięli udziału wówczas w dyskusji skierują swoje poprawki do nas na
piśmie. Od pani radnej tego absolutnie nie oczekiwałam, natomiast
myślę, Ŝe kontynuacja dyskusji, dotyczącej mamy ją przed sobą, Ŝe się
tak wyraŜę.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę, wyczerpała się lista
mówców, proszę o zajmowanie miejsc.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, ja pytałem o publikację wskaźników, które są w
uchwale i nie uzyskałem odpowiedzi, gdzie one są publikowane, bo
takiej informacji nigdy nie otrzymaliśmy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dobrze, przepraszam.
TOMASZ DROZDOWSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki
Gospodarczej
JeŜeli chodzi o wskaźniki, wskaźniki będą publikowane miasto Gdańsk
wydaje Raport o stanie miasta. Ten Raport o stanie miasta będzie w
pewien sposób ewaluował, przygotowujemy raport otwarcia. Natomiast
na dzień dzisiejszy mamy w zasadzie wszystkie wskaźniki z tyle, Ŝe
poniewaŜ był Spis Powszechny, to niestety GUS poprzez ten wpis nie
zaktualizował jeszcze wszystkich wskaźników. A w związku z tym nie
mogliśmy z takim raportem do państwa wyjść dlatego, Ŝe część danych
jest za rok 2010 a 60% danych mamy za rok 2011. Chcielibyśmy to
ustandaryzować. Spodziewamy się, Ŝe gdzieś w okolicach sierpnia
będziemy dysponować wszystkimi danymi za rok 2011 i wtedy
przedstawimy państwu właściwy raport otwarcia. Rokrocznie będziemy
go przedstawiać wtedy, kiedy będziemy dysponować właściwymi danymi
za rok poprzedni.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Ja jeszcze dodam tylko, Ŝe jesteśmy na przykład równieŜ zobowiązani
państwu do końca kwietnia ustawowo pokazać raport o zasobach
społecznych, o zasobach pomocy społecznej i tenŜe raport takŜe będzie
dotknięty tą wadą, Ŝe nie mamy pełnych danych GUSowskich za 2011
rok. Myśmy w tym raporcie pokazali takŜe wszystkie te wskaźniki,
którymi operuje „Gdańsk – Moje Miasto”, ale ten raport otwarcia takŜe
będzie spóźniony. Państwu w tym raporcie na koniec miesiąca
pokaŜemy raport oparty na danych Gusowskich za 2010 i niestety nie
11. Tak Ŝe jest to kłopot, z którym w tym raporcie otwarcia mieliśmy do
czynienia we wszystkich obszarach.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim razie teraz przystępujemy do
głosowania, proszę wszystkich jeśli nie ma na sali, to są chyba w
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większości. Przypomnę, Ŝe mówimy o druku 527. Wniosek pana
przewodniczącego Kamińskiego o autopoprawkę nie uzyskał akceptacji, w
związku z tym głosujemy druk 526, kto z pań i panów radnych jest za
podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Głosujemy druk 527, wniosek
o autopoprawkę nie przeszedł. Przepraszam państwa bardzo, chcecie
robić, dobra. Jest reasumpcja w związku z tym, Ŝe jest taka sytuacja,
reasumpcja od nowa. Przypomnę państwu, wniosek o autopoprawkę nie
uzyskał akceptacji wnioskodawcy, nie ma zgody na autopoprawkę, druk
527, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem, proszę nacisnąć
i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 7
- 1

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

Uchwałę Nr XXV/516/12

w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk
zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska
do roku 2015”

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

60

15. w sprawie wyraŜenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Miasta Gdańska a Gminą
Pruszcz Gdański w sprawie
odbioru wód opadowych (druk 537)

MARCIN DAWIDOWSKI– Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały (druk 537) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie druk, nie ma głosów, kto z pań i panów jest za
podjęciem druku 537, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 34
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/517/12

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz
Gdański w sprawie odbioru wód opadowych

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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16. w sprawie wyraŜenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 300 000 zł w formie dotacji
celowej dla Samorządu Województwa
Pomorskiego na rewaloryzację
adaptację kościoła św. Jana
w Gdańsku na Centrum św. Jana
(druk 538)

MARCIN DAWIDOWSKI– Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Przedstawił projekt uchwały (druk 538) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Kultury
i Promocji pozytywna. Pani radna Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Kościół św. Jana naleŜy do jednych z najbardziej zrujnowanych
zabytków nie tylko sakralnych, ale takŜe kulturalnych. Doceniając zakres
imprez kulturalnych w kościele św. Jana oraz jakby zakres koniecznych
prac modernizacyjnych chciałam pana zapytać, czy w związku z rangą
tego obiektu kościół nie aplikuje, czy nie moŜe być wpisany w te
programy, które aplikują o środki unijne albo dotacje z Ministerstwa
Kultury. PoniewaŜ mam wraŜenie, Ŝe siłami samorządowymi i takimi
dotacjami po 100-300 tys. ten zakres prac będzie nieustannie tak wielki
jak jest obecnie, kościół ma jeszcze przed sobą wiele, wiele lat
modernizacji i remontów przy takim zakresie finansowania.
MARCIN DAWIDOWSKI – Dyr. Wydziału Programów Rozwojowych
Oczywiście, aplikuje o środki unijne w ramach RPO jest taki projekt,
który jest planowany na lata 2007-2012, jesteśmy w trakcie tego
projektu. To wsparcie miejskie jest dokładaniem źródeł finansowania do
tego projektu, łącznie wartość unijna projektu to jest 17 mln zł, wsparcie
z Unii to jest 11 250 000 zł. O to wnioskuje województwo jako
prowadzący. To wsparcie, które dzisiaj udzielamy jest waŜnym
elementem finansowania, nie głównym oczywiście, bo to jest 300 tys co
roku, natomiast tutaj duŜy projekt jest, 11 mln 250 tys wsparcia
w ramach RPO.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Druk 538, kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę
nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 33
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/518/12

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej w kwocie 300 000 zł w formie dotacji celowej
dla Samorządu Województwa pomorskiego na
rewaloryzację i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku
na Centrum św. Jana

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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17. zmieniająca uchwałę rady
Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Gdańsku na rok 2012
(druk 539)

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyr. Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały (druk 539) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia opinia pozytywna. Nie ma głosów. Kto z
pań i panów jest za podjęciem druku 539, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 34
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/519/12

zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
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Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

18. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi
na rok 2012” (druk 540)

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyr. Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały (druk 540) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu pozytywnie opiniowała, Spraw
Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma, kto
z pań i panów jest za podjęciem druku 540, proszę nacisnąć i podnieść
rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 33
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXV/520/12

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2012”

z dnia 23 kwietnia 2012 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

65

19. w sprawie ustalenia na rok szkolny
2012/2013 granic obwodów szkolnych
publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Gdańsk (druk 533)

EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej
Przedstawiła projekt uchwały (druk 533) zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie ten projekt,
pan radny Piotr Gierszewski.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Dziękuję panie przewodniczący, wysoka Rado, jak gdyby chciałem
właśnie potwierdzić bo wcisnąłem wcześniej, bo chciałem w tym
wniosku, który Komisja uwaŜam, Ŝe ze wszech miar uzasadniony
złoŜyła, Ŝeby ten projekt, nowy projekt został współtworzony tak na
jesień tutaj pani prezydent powiedziała w przyszłym roku, rozumiem,
Ŝe miała na myśli przyszły rok szkolny, właśnie, bo tutaj koledzy radni
zauwaŜyli, Ŝe to chodzi o jesień 2012 i mam nadzieję, Ŝe ten faktycznie
wniosek zostanie przyjęty i będziemy mogli w komisji spokojnie, rzetelnie
opracować nowy projekt obwodów szkolnych tym bardziej, Ŝe właśnie
tych wniosków płynących z róŜnych Rad Dzielnic równieŜ radnych
Miasta Gdańska jest dość mnogi i trzeba do tego rzetelnie podejść
i zrobić taką swoistą nową mapę sieci moŜe nie tyle szkolnictwa co sieci
obwodów szkół w uzgodnieniu z wszelkimi podmiotami, którym na tej
zmianie zaleŜy. Tym bardziej, Ŝe tutaj koleŜanki i koledzy teŜ wnosili
dość fajne pomysły na takie dość równomierne jeśli chodzi o obłoŜenie,
przepraszam za te słowa, poszczególnych placówek oświatowych
rozwiązania, mam nadzieję, Ŝe to nam się uda wspólnie doprowadzić. Bo
jak mówiliśmy na Komisji, dzisiaj jako radni stoimy troszeczkę pod
ścianą, poniewaŜ jakiekolwiek zmiany teraz byłyby o tyle niedobre, bo
teoretycznie nabór juŜ istnieje i my, praktycznie rzecz biorąc, teraz
wprowadzilibyśmy troszeczkę więcej chaosu, niŜ usprawnienia jeśli
chodzi o obecny rok szkolny. Dziękuję serdecznie.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Więcej głosów nie ma, kto z pań i panów jest za podjęciem druku
533, proszę nacisnąć i podnieść rękę.

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 2

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

Uchwałę Nr XXV/521/12

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 granic
obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez gminę Gdańsk

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
Interpelacje stanowią załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Zapytania stanowią załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE
Brak wniosków i oświadczeń osobistych.

Obrady zakończono o godzinie 1153

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Podinspektor BRMG

Wioletta Krewniak
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