PROTOKÓŁ NR XXXVII/2013
z XXXVII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2013 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji udział wzięło 32 radnych.
Nieobecni radni: Marcin Skwierawski, Mirosław Zdanowicz.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1

SPRAWY REGULAMINOWE
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich na XXXVII sesji
Rady Miasta Gdańska. Nie przewidujemy przerwy, chyba, Ŝe będzie się
to przedłuŜało, wniosek pewnie będzie z sali, Ŝeby taką przerwę zrobić.
Aczkolwiek mam nadzieję, Ŝe to sprawnie przejdzie.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara)
(druk 839) – pkt 4 ppkt 10

Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836) – pkt 4 ppkt 5
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk 871)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Gdańska (druk 876)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (druk 874)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (druk 875)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 873)
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (druk 872 + autopoprawka)
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Wpłynął wniosek grupy radnych o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów
sportowych (druk 870)
W tym temacie chce zabrać głos pan Piotr Borawski. Dziękuję bardzo.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Panie przewodniczący, prośba jest o włączenie tego druku wraz
z autopoprawką, która takŜe została złoŜona i zaraz takŜe zostanie
dostarczona wszystkim radnym.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak jest, to jest druk, który będzie miał autopoprawkę, ale będziemy mówić
o tej autopoprawce w momencie, jak będziemy procedować ten druk.
Ale dotyczy ten druk, przypomnę tylko, to jest pokłosie spraw związanych
z tym zamieszaniem wokół pani Natalii Partyki. Bardzo proszę, pan radny
w tym temacie.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Czy uwagi prezydenta miasta do tego druku zostały uwzględnione?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak, one zostały uwzględnione te uwagi, bardzo proszę, bo tymi sprawami
zajmował się pan Borawski.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Propozycje pana prezydenta, propozycje Biura ds. Spraw Sportu zostały
uwzględnione w autopoprawce, którą państwo zaraz otrzymają na swoje
miejsca, gdzie państwo siedzą.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Szanowni państwo, to byłoby tyle.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie przewodniczący, wysoka rado, na podstawie regulaminu RMG, par.
17 pkt 7, proszę o pół godziny przerwy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bardzo proszę, mamy w tej chwili godzinę 9,45; 10,15 zaczynamy obrady.
Przerwa
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Po przerwie
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Szanowni państwo, jest po przerwie, o którą poprosił klub PiS i teraz
wracamy, będziemy głosować. Proszę państwa, będziemy teraz
głosować te wnioski, wcześniej, jeszcze tylko przypomnę jeszcze,
zdjęliśmy ppkt 10 w pkt 4 (druk 839) – to jest nazwa ulicy, został zdjęty.
Wpłynął wniosek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836) – pkt 4 ppkt 5
Kto z pań i panów jest za zdjęciem druku 836 z porządku dzisiejszej
sesji?
za
przeciw
wstrzymało się

- 28
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk został zdjęty. Przypomnę jeszcze – w pkt 4 ppkt 5.
Teraz o włączenie do porządku obrad:
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk 871). Kto z pań i panów jest za tym, Ŝeby
dzisiaj procedować ten druk?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Gdańska (druk 876). Kto z pań i panów jest za tym, Ŝeby dzisiaj
procedować ten druk?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (druk 874) Kto z pań i panów jest za tym, Ŝeby znalazł się
w porządku?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy (druk 875) Kto z pań i panów jest za
tym, Ŝeby znalazł się w porządku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
5

gospodarowanie
Kto
z
pań
w porządku?

i

odpadami
panów
jest

komunalnymi
(druk
873)
za
tym,
Ŝeby
znalazł
się

za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

- projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (druk 872 + 2 autopoprawka) Kto z pań i panów jest za tym,
Ŝeby znalazł się w porządku obrad?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych
stypendiów sportowych (druk 870) Kto z pań i panów jest za?

za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Przegłosowaliśmy wszystkie.
autopoprawki do druków:

Przypomnę

jeszcze,

Ŝe

wpłynęły

- druk 853 – pkt 4, ppkt 25
- druk 862 – pkt 4, ppkt 20
- druk 867 – pkt 4, ppkt 2
- druk 868 – pkt 4, ppkt 3
- druk 872 – druk do włączenia
Mamy przegłosowany porządek, przystępujemy do komunikatów.

Porządek obrad:
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) w sprawie powołania Kapituły "Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)"
i "Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)" (druk 838);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
2) w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i
wysokości
okresowych
stypendiów
sportowych
(druk 870 + autopoprawka)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – radny miasta Gdańska
Adam Nieroda – radny miasta Gdańska
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy
Miasta
Gdańska
na
lata
2013-2040
(druk 867 + autopoprawka);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego
4). o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na
2013 rok (druk 868 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego
5). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 871)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
6). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
(druk 876)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
7). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki
z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 874)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
8). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (druk 875)
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
9). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk 873)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
10). w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (druk 872 + 2 autopoprawka)
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
11). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu
alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 846);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej
w mieście Gdańsku (druk 847);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
13).
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy
Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 837);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
14).
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon ulic Pohulanka
i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 848);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
15). w sprawie zmiany uchwały nr LI/1439/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II
w mieście Gdańsku (druk 849);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
15). w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska) (druk 840);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji
16). w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
(druk 850);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i
Ochrony Zabytków
17). w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta
Gdańska w roku 2013 (druk 866);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
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18). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 856);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
19). w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 857);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
20). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 858);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
21). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 859);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
22). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 860);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
23). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1
(druk 861);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
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24).

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa
Hallera 16/18 (druk 862 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

25). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół InŜynierii Środowiska Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku
(druk 863);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

26). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7
w Gdańsku (druk 864);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
27). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14
przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 851);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
28). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu SpoŜywczego
i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 852);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
29).

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7
(druk 853 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
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Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
30). w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 854);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
31). w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy ul.
Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły
Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku przy ul.
Piramowicza 1/2 (druk 855);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
32). w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 865);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
33). w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu (druk 841);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
34). w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy
Specjalistycznym
Psychiatryczno-Neurologicznym
Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą w
Gdańsku (druk 842);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
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35). w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Szkole
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole
Zawodowej Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23
(druk 843);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
36). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska (druk 844);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
37). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska (druk 845);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.

PUNKT 2

KOMUNIKATY
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Odczytał komunikaty.
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Komunikaty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Czy są komunikaty prezydenta? Nie ma. Czy są komunikaty komisji?
Nie ma.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK – Przewodniczący Klubu PIS
Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, po raz kolejny
w dniu dzisiejszym będziemy dyskutować na temat uchwał określających
stawkę ale i metodę pobierania opłat za utylizację odpadów
komunalnych. Po raz kolejny podnosiliśmy merytoryczne argumenty
dotyczące wyliczenia tej stawki. PO w Gdańsku jest kompletnie głucha
na postulaty społeczeństwa i w dalszym ciągu z uporem godnym lepszej
sprawy upiera się przy metodzie tzw. powierzchniowej w Gdańsku,
podobnie jak teŜ w innych miastach. Śmieci okazuje się, produkuje
powierzchnia m2 a nie mieszkańcy. JuŜ pomijając właśnie tą absurdalną
metodę, zgłaszaliśmy w czasie dyskusji, chociaŜby na dzisiejszej
KPGiM, merytoryczne kwestie, merytoryczne zarzuty do sposobu
kalkulowania tej stawki, tej absurdalnej stawki i nie uzyskaliśmy Ŝadnych
odpowiedzi. Proszę zwrócić uwagę na to, Ŝe uzasadnienie do tej
uchwały w dalszym ciągu cały system bilansuje się na poziomie 82 mln
zł, czyli dokładnie tak, jak to zostało zapisane w uchwale budŜetowej
w grudniu i dokładnie tak samo, jak to zostało przedstawione w czasie
dyskusji w propozycjach uchwał w lutym. PO pod naciskiem opinii
publicznej, naciskiem opozycji – SLD, PiS, postanowiła zweryfikować te
stawki, dzisiaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją, bo
mówi się społeczeństwu, sam dzisiaj słyszałem w Radiu Gdańsk, Ŝe
stawki ulegną obniŜeniu, z tym, nijak to się ma do ekonomicznego
i rzeczywistego uzasadnienia tychŜe stawek. Ja przypomnę, Ŝe
uzyskaliśmy w wyniku przetargów znacząco niŜsze stawki za transport
odpadów, na poziomie gdzieś około 10 mln rocznie, to myślę, Ŝe pan
prezydent z całą przyjemnością mnie sprostuje, gdyby było inaczej,
natomiast system w dalszym ciągu, w dzisiejszych propozycjach uchwał
bilansuje się na poziomie 82 mln zł. Czyli dla PO realne i rzeczywiste
koszty funkcjonowania systemu są nieistotne, liczy się tylko i wyłącznie
przychód do budŜetu na poziomie 82 mln i to jest cel nadrzędny.
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Wszystkie inne rzeczy to są tylko zabiegi czysto PR-owskie
i manipulacje, które mają uzasadnić tą powyŜszą kwotę, o której juŜ
mówiłem, na poziomie 82 mln. Ale, Ŝeby nie było tak tylko negatywnie, to
chciałbym docenić kolegów z PO i jeŜeli chodzi o uchwałę dotyczącą
stypendiów dla sportowców, która dzisiaj będzie procedowana, na
wniosek kolegów z PO. Bo mieliśmy do czynienia w ostatnim miesiącu
z niebywałym skandalem, za nasze pieniądze kompromitował Gdańsk
niejaki kitesurfer, pan Lisowski, a Natalia Partyka nie była w stanie
dostać stypendium na swój rozwój sportowy i za swoje osiągnięcia
sportowe nie została doceniona. Nasz kolega klubowy Wiesław Kamiński
skierował w tej sprawie osobisty list do pana prezydenta i tutaj chciałem
bardzo serdecznie podziękować za szybką, natychmiastową reakcję
kolegów z PO składających wniosek w tej sprawie, ten wniosek
poprzemy. Dziękuję bardzo.

PUNKT 4
UCHWAŁY
1). w sprawie powołania Kapituły "Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)"
i "Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)" (druk 838);
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przedstawił projekt uchwały nr 838 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Prezydent nie wniósł uwag do tego projektu uchwały, KKiP opiniowała
pozytywnie.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja tylko chciałbym zaapelować, pewnie teraz to juŜ za późno, ale za
kilka lat, aby tą kapitułę bogactwem intelektualnym tego miasta
wzmocnić, aby znalazły się tam równieŜ osoby niekoniecznie tak
jednowymiarowe w poglądach i w swoim dorobku, rośnie nowe
pokolenie, w róŜnych sferach gdańszczanie osiągają sukces, myślę, Ŝe
dobrze byłoby gdyby równieŜ w Gdańsku zostali docenieni, bo robią
kariery niejednokrotnie od międzynarodowych po ogólnokrajowe.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Ja równieŜ apeluję do państwa radnych o to, Ŝeby zgłaszać
kandydatury do przyznawania tych medali, tak, Ŝeby teŜ aktywność była
po stronie radnych, czy komisji, czy radnych miasta, klubów. Bardzo
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proszę teŜ o takie zgłoszenia komu by naleŜało te medale wręczać. Idąc
zgodnie z tym, czyli mam na myśli, Ŝe pan mówił równieŜ o tym, komu
wręczamy, tak? O kapitule. Była dwa razy, stawała na komisji ta
uchwała, jak gdyby wcześniej na komisji nie znalazła takiego właśnie
odzewu.
Radny – SZYMON MOŚ
Panie przewodniczący, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale czy pod
projektem tej uchwały jako grupy radnych jest takŜe podpisany jakiś
radny z klubu opozycyjnego?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tak, jest podpisany jeden radny.
Radny – SZYMON MOŚ
W związku z tym moŜliwe, Ŝeby zasugerować panu przewodniczącemu
Kamińskiemu by we własnym gronie wcześniej konsultował te
zastrzeŜenia, zgłaszał je wtedy sprawniej, byśmy mogli teŜ wprowadzać
ewentualne pozostałe propozycje nazwisk do uchwały. Dziękuję.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja rozumiem, Ŝe jest taka moda i rzeczywistość, Ŝe tylko partyjny sposób
myślenia funkcjonuje, ale naprawdę moŜna wyraŜać opinię znacznie
szerzej i niekoniecznie z punktu widzenia partyjnego, dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, ja chcę tylko państwa zapewnić, uczestniczę od wielu lat w tej
kapitule, Ŝe na pewno, jeśli chodzi o politykę, to tam w ogóle jej nie ma,
moŜna by rzec i jeśli nawet się zgłasza kogoś, kto jest politycznie, za
politykę, to w większości takie kandydatury odpadają, właśnie kapituła
boi się tego, Ŝeby to nie było przyznawane za politykę, Ŝeby to były
rzeczywiście medale przyznawane za działalność taką bardziej
społeczną a nie politykę.
Radny – SZYMON MOŚ
W pełni podzielam pogląd pana przewodniczącego Kamińskiego,
chodziło mi po prostu o takie usprawnienie pracy, pan przewodniczący
nie brał udziału w pracach nad tą uchwałą i z tego, co wiem, a jestem
w grupie wnioskodawców, nie zainteresował się nią ani razu, tymczasem
kolega klubowy tutaj pod tym projektem się podpisał i taka lepsza
współpraca po prostu mogłaby spowodować rozszerzenie tych nazwisk
dla dobra sprawy, takŜe tutaj broń BoŜe negatywny komentarz, myślę, Ŝe
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po prostu na przyszłość jest to taka uwaga i będziemy mogli sprawniej
procedować tego typu projekty.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Głosów więcej nie ma. Kto z pań i panów
podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

radnych jest za
- 23
- 2
- 5

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

Uchwałę Nr XXXV/786/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania Kapituły "Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)"
i "Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)"
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
2). w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i
wysokości
okresowych
stypendiów
sportowych
(druk 870 + autopoprawka)
Radny – ADAM NIERODA i Radny – PIOTR BORAWSKI
Przedstawił projekt uchwały nr 870 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem. Zgłoszona została autopoprawka do projektu uchwały.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Ja przypomnę tylko, bo wszyscy państwo tą autopoprawkę
mają przed sobą, takŜe mogą się zapoznać z tymi autopoprawkami.
Dziękuję za zreferowanie. Chwilę poczekajcie, moŜe trzeba będzie coś
odpowiedzieć.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, miasto Gdańsk w tej sprawie fatalnego błędu, ale
myślę, Ŝe teŜ zabrakło tutaj pogłębione reakcji, nie tylko prezydenta, ale
równieŜ osoby, które przyznawały te stypendia i poniewaŜ miasto
Gdańsk, ta sprawa stała się ogólnokrajowa, myślę, Ŝe wizerunek miasta
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został bardzo nadszarpnięty, myślę, Ŝe powinniśmy zareagować jako RM
na to i proponuję abyśmy wydali oświadczenie przepraszające osoby
niepełnosprawne za ten błąd niezamierzony i proponuję aby z grona RM
powołać taką komisję, teraz na bieŜąco, dwie czy trzy osoby, które by
takie oświadczenie i stanowisko RM przygotowały i Ŝebyśmy po prostu
dzisiaj je przegłosowali. Myślę, Ŝe nasze miasto wymaga takiego
oświadczenia, bo ubolewam, Ŝe reakcja prezydenta w tej sprawie
uwaŜam za, mówiąc delikatnie, niewystarczającą.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Szanowny panie radny, na czy ja rozumiem, Ŝe, dobrze, chciałem tylko
zwrócić uwagę na pewne fakty, tak, tą uchwałę procesowaliśmy na sesji
23 grudnia 2010r., wcześniej na KSiT, na KSiB, której pan jest
członkiem. I ja zwróciłem uwagę na wszystkie głosowania, które
dotyczyły tej uchwały i na KSiB ona przeszła jednogłośnie, bez Ŝadnych
dyskusji, na KSiT przeszła po dyskusji takŜe jednogłośnie, na sesji RM
przeszła bez dyskusji jednogłośnie, 32 głosy za. Ja rozumiem, Ŝe teraz
łatwo jest się bić w piersi i zwracać uwagę na pewne błędy, które były
zrobione, natomiast tak, jak powiedział mój przedmówca, te błędy nie
wynikały z tego, Ŝe to są jakieś zamierzony błąd i myślę, Ŝe takŜe nie
wynikają te błędy z pracy komisji stypendialnej, tylko po prostu chodzi
o rozumienie przepisu, tak. W drugiej dekadzie XXI wieku myślę, Ŝe nikt
nie myślał o tym, Ŝe igrzyska olimpijskie są inaczej rozumiane niŜ
rozumiał je ogół jako my, jako RM, czyli igrzyska olimpijskie i osób pełno
i niepełnosprawnych. Okazało się, Ŝe w przepisach wykonawczych
trzeba to rozróŜnić i w przepisach wykonawczych to rozróŜniamy. Nawet
pani Natalia Partyka mówiła, Ŝe w tej całej sprawie nie chodzi o nią, tylko
chodzi o dobro środowiska osób niepełnosprawnych i tą uchwałą dobro
środowiska osób niepełnosprawnych a takŜe inne osoby, które będą
mogły się ubiegać o stypendium, zostanie to wszystko naprawione. Więc
nie widzę potrzeby, Ŝeby juŜ dalej o tym dyskutować, Ŝeby nie wiem,
zbijać jakiś kapitał polityczny na tym, zostało to jasno określone
i proponuję po prostu to przegłosować.
Radna – JOLANTA BANACH
Pan prezydent w swoich zmianach, nie mogę się tego doczytać,
proponuje aby stypendia sportowe otrzymywały te osoby, które
uprawiają dyscypliny objęte olimpiadą, czyli te dyscypliny olimpijskie.
Czy ta uwaga została uwzględniona, bo chciałam z kolei prosić państwa
o chwilę refleksji, MKOL dosyć często wyrzuca lub dodaje róŜne
dyscypliny olimpijskie i moŜe się zdarzyć, Ŝe sportowcy niepełnosprawni
np. osiągną wielkie sukcesy w dyscyplinach nie olimpijskich i potem
znowu będziemy mieli problem, mówię tutaj o karate np., o innych
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dyscyplinach sportowych nie objętych kategoriami olimpijskimi. Czy nie
warto się w tym momencie nad tym zastanowić, bo rzeczywiście pan
radny Borawski ma rację, Ŝe głosowaliśmy jednomyślnie, nie mając
wyobraźni, Ŝe brak wyraźnego określenia iŜ paraolimpiada powinna być
umieszczona w regulaminie, jeŜeli mamy przyznawać stypendia
sportowcom, nie mieliśmy tej wyobraźni, nie mieliśmy jej takŜe dlatego,
Ŝe jesteśmy jak gdyby słabo oprzyrządowani w RM, zawsze na to
zwracam uwagę, Ŝe nie jest grzechem nie wiedzieć, tylko jest grzechem
nie sięgać po ekspertów, po prostu. I potem trwał taki dosyć,
powiedziałabym kompromitujący festiwal między urzędnikami a radnymi,
radni oskarŜali urzędników, urzędnicy oskarŜali radnych. Wiadomo, Ŝe
organem, który inspiruje i inicjuje uchwały jest przede wszystkim organ
wykonawczy, bo ma oprzyrządowanie odpowiednie. My nie mamy
go w BRM, jeszcze raz do przewodniczącego apeluję, Ŝeby sięgać
jednak po wiedzę opinii publicznej, stowarzyszeń oraz ekspertów, ale w
tej konkretnej sprawie, proszę o pewne zastanowienie się nad tym, czy
umoŜliwienie przyznawania stypendiów sportowych tylko zawodnikom
w dyscyplinach olimpijskich nie spowoduje, Ŝe znowu popełnimy błąd
i kogoś nie będziemy mogli w ten sposób wspomóc, poprzez stypendium
sportowe. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja zanim udzielę głosu, chcę powiedzieć, Ŝe korzystamy z takich
ekspertów, pani radna, mamy radę oświaty, mamy wiele innych, min.
KSSiOZ teŜ ma taki zespół, który będzie wspierać. Proszę? Tak, i mamy,
czyli my korzystamy, natomiast to co mówi pani, ja proponuję przeczytać
par. 3, on rozszerza, przecieŜ tam jest mowa, Ŝe mogą te osoby być,
które biorą udział równieŜ w mistrzostwach świata, mistrzostwach
Europy, tak, ale równieŜ w zawodach, o których jest mowa,
w konkurencjach w których brało udział co najmniej 12 osób; „osoba
fizyczna moŜe otrzymać stypendium, jeŜeli w zawodach brało udział co
najmniej 8 państw w danej konkurencji”, czyli tutaj jest to rozszerzone i to
chyba wydaje się, Ŝe to juŜ jest to, co chcieliśmy.
Radny – PIOTR BORAWSKI
Szanowna pani radna, rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, tzn. ten
katalog stypendiów dotyczy tylko i wyłącznie konkurencji olimpijskich
i paraolimpijskich, natomiast tak, jak powiedziałem, zostało to wszystko
rozszerzone, zarówno w intencji takiej, jak proponował pan prezydent
Adamowicz w swojej opinii dotyczącej tego druku, ale zostało to takŜe
rozszerzone o propozycje zarówno Gdańskiej Radys Sportu, jak i Biura
ds. Sportu pana dyrektora Trojanowskiego, dotyczące miejsc 7 i 8
w tych wszystkich konkurencjach. Ja myślę, Ŝe katalog sportów
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olimpijskich a takŜe konkurencji na paraolimpiadzie jest dosyć szeroki.
JeŜeli będą potrzebne, wydaje mi się, Ŝe jeŜeli będą potrzebne jakieś
szczególne osiągnięcia sportowe w konkurencjach nie olimpijskich, które
nie są objęte tym zakresem, myślę, Ŝe wtedy powinniśmy zastosować
tryb taki, który był do tej pory takŜe proponowany, tzn. tryb nagród albo
jakichś specjalnych innych wyróŜnień, które za to sprzyjają, ale jeŜeli jest
taka potrzeba, myślę, Ŝe takŜe jest na sali obecny pan dyrektor
Trojanowski, myślę, Ŝe ewentualnie, nie wiem, panie dyrektorze, jeŜeli
pan chce zabrać w tej sprawie głos.
Radna – BEATA WIERZBA
Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, Ŝe my tak naprawdę nie do końca
popełniliśmy błąd, bo zgodnie ze słownikiem języka polskiego,
paraolimpiada wchodzi w definicję olimpiady, bo to są zawody,
spartakiada, igrzyska sportowe, najwyŜsza impreza sportowa i olimpiada
określa tylko okres, Ŝe co cztery lata, więc ja myślę, Ŝe my do siebie teŜ
nie moŜemy mieć duŜo tutaj zarzutów, ale poniewaŜ nie wszyscy
interpretują tak, jak mówi to słownik języka polskiego, to naleŜy to
w autopoprawce doprecyzować. Tylko tyle.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja chciałbym ponowić propozycję wydania oświadczenia, w którym
znalazłoby się ubolewanie RM za zaistniały błąd i przeproszenie
wszystkich tych, szczególnie osoby niepełnosprawne, które mogły
poczuć się jako po raz kolejny, osobami odrzuconymi w naszym mieście.
UwaŜam i jeszcze raz apeluję do wszystkich radnych, Ŝebyśmy takie
oświadczenie wywaŜone i spokojne wydali, dlatego, Ŝe to jest duŜa
kompromitacja naszego miasta w tej sprawie, która, w moim
przekonaniu, stała się w sposób niezamierzony. Dziękuję bardzo.
Radny – JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
Panie przewodniczący, ja nie wiem czy ja mogę zabrać głos w kwestii
poprzedniej uchwały, albowiem niechcący pomyliłem się, nacisnąłem nie
ten guzik, który chciałem. Mianowicie, ja nie byłem przeciwko proszę
państwa powołaniu tej kapituły i dlatego bym prosił aby umoŜliwiono mi
reasumpcję tego głosowania abym mógł nacisnąć guzik zgodnie z moją
intencją, prozę państwa. Ale nie, to nie samokrytyka, to jest moja
pomyłka, nie złoŜyłem jej od razu, propozycji, poniewaŜ dopiero na
wydruku zauwaŜyłem, Ŝe pomyłkowo nacisnąłem przeciw. I w takim razie
bardzo bym prosił, jeŜeli moŜna, o reasumpcję tego głosowania.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Dziękuję, ja tylko przypomnę, Ŝe ten głos juŜ pana przewodniczącego
w tej sytuacji nic nie zmieni, ale tak, jak powiedział pan prezydent Lisicki,
pan tutaj złoŜył juŜ wyjaśnienie i wszyscy wiemy, tak, Ŝe była pomyłka.
Dziękujemy za wyjaśnienie, ale nie ma sensu robić reasumpcji, bo ten
głos nie zmienia wyniku głosowania, tak?
Radny – JACEK TEODORCZYK – Wiceprzewodniczący RMG
Dobrze, dziękuję. ale na papierze jest.
Radna – JOLANTA BANACH
Panie przewodniczący, muszę zabrać jeszcze raz głos, bo mnie pani
Beata Wierzba nie zrozumiała, moŜe niewyraźnie mówiłam.
Proszę państwa, w regulaminie w par. 3 stypendia sportowe mogą być
przyznane: za miejsce pierwsze w mistrzostwach Polski seniorów,
mistrzostwach świata od pierwszego do szóstego lub mistrzostwach
Europy. Tymczasem pan prezydent zaproponował, moim zdaniem,
ograniczenie tych zapisów, poniewaŜ w zmianie czytamy, Ŝe mogą być
przyznane stypendia sportowe od pierwszego do szóstego miejsca
w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy seniorów, ale
w konkurencjach olimpijskich bądź paraolimpijskich, czyli tu jest
ograniczenie.
I
prosiłabym
pana
dyrektora
Trojanowskiego
o wyjaśnienie, dlaczego, czym to jest spowodowane, bo przyjęliśmy tę
autopoprawkę, chyba, Ŝe nie przyjęliśmy, to proszę pana mecenasa
o wyjaśnienie, czy autopoprawka uwzględnia tę zmianę pana
prezydenta, o której mówię, bo nie chciałabym ograniczać i wprowadzać
tu
zmian
ograniczających
przyznawanie
tych
stypendiów
w mistrzostwach świata i Europy.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Czyli pani radnej chodzi o słowo – mogą być przyznawane?
Radna – JOLANTA BANACH
Nie o słowo mogą być, tylko w regulaminie w par. 3 proszę zobaczyć,
było Ŝe stypendia sportowe mogą być przyznawane za pierwsze-szóste
miejsce, np. w mistrzostwach świata, Europy itd. A pan prezydent
w piśmie do nas skierowanym, zaproponował, Ŝe owszem, za te miejsca
w mistrzostwach świata, Europy mogą być przyznawane stypendia, ale
tylko i o to mi chodzi, w dyscyplinach olimpijskich bądź paraolimpijskich.
Czyli jakby zawęził. I chcę zapytać mecenasa, czy poprawka uwzględnia
tę konkretną zmianę, o której mówię, pana prezydenta i pana dyrektora
Trojanowskiego, czy jest to zamierzone i świadome ograniczenie, bo nie
wszystkie dyscypliny są olimpijskie. Czy jestem zrozumiana?
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana dyrektora Trojanowskiego, czy taki
był rzeczywiście, my mówimy o dyscyplinach olimpijskich, tak? Bardzo
proszę tutaj do nas.
ANDRZEJ TROJANOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Dzień dobry państwu, dwie sprawy, pierwsza sprawa, stypendium jako
takie, stypendium jest wymyślone po to, Ŝeby nagradzać czy umoŜliwiać
przygotowanie się do najwaŜniejszych imprez świata, Europy i Polski
najwybitniejszym sportowcom. Stąd wysokość stypendium nie jest 200300 zł, tylko dzisiaj najwyŜsze czterech osób to jest 2 tys, 1 700 i 1 400
chyba. Gdybyśmy wzięli pod uwagę i rozszerzyli, nie mieli tej klauzuli, Ŝe
to dotyczy dyscyplin olimpijskich, myślę, Ŝe te stypendium zmalałoby do
100 zł. Proszę państwa, imprez typu mistrzostwa Europy, mistrzostwa
świata, mistrzostwa Polski w innych dyscyplinach sportu, począwszy od
brydŜa, skończywszy na szachach, warcabach, bierkach, przepraszam,
Ŝe tak mówię, ale to są teŜ dyscypliny, o których się wszyscy, ci, którzy
to uprawiają, jest, za całym szacunkiem dla nich, dopominają, w związku
z tym my doszliśmy do wniosku, Ŝe tak naprawdę o wartości sportowej
danego kraju, danego regionu czy danego miasta to jest wymiar
olimpijski; mieliśmy doświadczenia londyńskie, Ŝe dzisiaj, praktycznie
rzecz biorąc tylko w kształcie olimpijskim ta ocena jest stosowana do
jakości sportu, bo oczywiście innymi problemami rządzą się gry
zespołowe, które mistrzostwa rangi świata czy Europy w piłce noŜnej,
siatkówce, to są bardzo waŜne wydarzenia. Stąd to ograniczenie. Ja
tylko powiem państwu, Ŝe tych dyscyplin jest blisko czterdzieści i wśród
tych dyscyplin jest kilkaset z reguły róŜnych konkurencji, część z nich to
są konkurencje olimpijskie, część nie olimpijskie. Oczywiście, tak, jak
tutaj powiedział przed chwilą radny Borawski, oczywiście w momencie,
kiedy jest wybitny wynik sportowy w inne dyscyplinie sportu, to jest inna
formuła, to jest formuła nagradzania specjalnymi nagrodami prezydenta
za wybitne osiągnięcia. Tak naprawdę np. w samym tylko boksie czy
sportach walki jest kilkadziesiąt odmian. Na igrzyskach jest tylko boks,
oczywiście jest tam taekwondo itd. ale sam boks ma, nie wiem, ze
trzydzieści odmian. Jest tylko boks olimpijski, tak samo jak wiele innych
dyscyplin, ograniczamy do dyscyplin olimpijskich. Wioślarstwo jest teŜ
róŜne, tak moŜna pływać na łódkach takich, wydrąŜonych, nie
wydrąŜonych, ale my mówimy o wioślarstwie olimpijskim i stąd filozofia
takiego zapisu a nie innego. Dziękuję bardzo.
Radny – SZYMON MOŚ
Panie przewodniczący, są wśród nas tacy, którym chociaŜ na co dzień
trudno przychodzi odpowiedzieć dzień dobry, to jednak dzisiaj bardzo
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wiele mówią o empatii, mają jakieś takie ekspiacyjne oświadczenia; są
wśród nas tacy, którzy kiedy pojawia się ta niewątpliwie skandaliczna
sprawa, piszą listy i zajmują polityczne stanowiska, ale są teŜ tacy,
którzy biorą po prostu do ręki długopis i piszą zmianę uchwały i za to
kolegom chciałem podziękować, koledze Piotrowi Borawskiemu, koledze
Adamowi Nierodzie, wszystkim, którzy się podpisali pod tym wnioskiem
i koleŜankom i kolegom radnym. Przyłączając się do tego głosu, pani
radnej Banach, pani radnej Wierzby, oczywistym jest dla nas, Ŝe sport
olimpijski to takŜe sport paraolimpijski, bo tutaj jest ta pełna równość
i taka jest intencja, cel przyświecający tej uchwale. I dlatego wydaje mi
się, Ŝe nie ulegajmy juŜ politycznym apelom, tylko po prostu
przegłosujemy tą konieczną uchwałę i zróbmy coś dobrego dla tego
tematu, zróbmy to po prostu konkretnym czynem. Ktoś kiedyś takie hasło
zgłosił: czyny, nie słowa. Ja proponuję, Ŝebyśmy do tego hasła się w tej
chwili odwołali i po prostu przegłosowali korzystną, zaproponowaną
przez kolegów zmianę. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, ale ja rozumiem, Ŝe to nie jest wniosek formalny o zamknięcie
listy mówców? Nie, dobra. Dziękuję. Więcej zresztą głosów nie ma
w dyskusji. Proszę państwa, druk 870 z autopoprawką. Kto z pań
i panów jest za podjęciem?
za
- 31
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/787/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Bardzo dziękuję za tą jednomyślność, bo to rzeczywiście była sprawa,
którą radni jak i słuŜby prezydenta chciały naprawić jak najszybciej.
Dziękuję.
3). zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy
Miasta
Gdańska
na
lata
2013-2040
(druk 867 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 867 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiB, KRPiOŚ, KPGiM, KE, KSSiOZ, KSiT opinie
pozytywne.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja tylko chciałam upewnić się i zapytać panią skarbnik, ona jest tutaj
najbardziej kompetentna, w załączniku nr 1 mamy juŜ te indywidualne
dla miasta Gdańska, ustalone wskaźniki obsługi zadłuŜenia, tak?
Te, które po uwzględnieniu wyłączeń w 2014 wynoszą 11,25 i po
uwzględnieniu wyłączeń teŜ 11,24 i one są mniej korzystne, pani
skarbnik, prawda, dla Gdańska?
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Pani mówi o wskaźniku w których latach, przepraszam?
Radna – JOLANTA BANACH
2013, przepraszam, 2013.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Te wskaźniki obowiązują dopiero do roku 2014, oczywiście ten wskaźnik
jest niekorzystny dla nas, ale to jest po prostu świadome nasze
kształtowanie tych wskaźników. Tak, art. 243 ustawy o finansach
publicznych, czyli nadwyŜka operacyjna liczona do dochodów ogółem
z 3 lat będzie determinantą do kosztów obsługi długu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, więcej głosów nie ma. Druk 867, kto z pań i panów radnych
jest za podjęciem?
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za
przeciw
wstrzymało się

- 23
- 7
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/788/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040

Prognozy

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
4). o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na
2013 rok (druk 868 + autopoprawka);
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 868 zgodnie z
uzasadnieniem.

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSiB, KPGiM, KE, KSSiOZ, KKiP, KSiT opinie
pozytywne.
Radny – LECH KAŹMIERCZYK
Ja tylko króciutko, dodam, Ŝe bardzo się cieszę, Ŝe powstaje boisko na
ul. Smoleńskiej, dla Oruni jest to niezwykle waŜne, szczególnie dla tego
miejsca, wspaniałe, nowoczesne boisko, uwaŜam, Ŝe to duŜy sukces,
wspaniałą sprawa i dziękuję bardzo.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, ja teŜ tak bardzo króciutko,
z mojego doświadczenia wiem, Ŝe ZDiZ najpóźniej w kwietniu powinien
otrzymać dodatkowe środki na naprawę jezdni, jest taki rój dziur
w mieście, Ŝe przy tych środkach nie uda się tego zrobić do jesień czy
tam do przyszłej zimy, jeŜeli tych środków w tej chwili nie widać, to nie
widać Ŝadnej perspektywy poprawy tej sytuacji. Ja nie sądzę, Ŝeby
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w ramach własnych oszczędności ZDiZ mógł się z tym zadaniem uporać,
nie ma tych środków dzisiaj, nie ma tej perspektywy. Dziękuję bardzo.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA – DASZCZYŃSKA
Ja chciałam zapytać, pani skarbnik, w związku z boiskiem na ulicy
Smoleńskiej, jest to jakby kolejny element rewitalizacji, czy w związku
z tym moŜemy się w najbliŜszym czasie, takim realnym czasie
spodziewać jakiegoś konkretnego planu rewitalizacji tej dzielnicy i jaki
będzie ogólny koszt realizacji tego boiska z uwzględnieniem oczywiście
wkładu sponsorskiego, bo tutaj 2 300 to jest wkład miejski, a wiem, Ŝe
jeszcze był sponsor, dziękuję.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja chciałam się zapytać pani skarbnik, co się składa na te
niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych placówek
oświatowych, moŜe pani prezydent Kamińska będzie mogła
odpowiedzieć? Chodzi o niewykorzystane środki z rachunku dochodów
własnych placówek oświatowych, zwrot, co się na to składa? I panią
skarbnik chciałam zapytać, mamy mniejsze dochody z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych – 4 mln, czy to jest sezonowe na
początku roku czy takie tąpnięcie i czy tutaj z perspektywy ściągalności
tego podatku nie powtórzą scenariusza z ubiegłego roku, jak pani myśli?
I chciałam odpowiedzieć, przepraszam, Ŝe sobie przypisuję te rolę pani
radnej Dunajewskiej, Ŝe Orunia, jeśli chodzi o rewitalizację, nie jest
przewidziana niestety w WPF.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, w zakresie modernizacji dróg, mówię po okresie
zimowym, w tym tygodniu spotykam się z panem dyrektorem
Kotłowskim, który na polecenie pana prezydenta przygotował pilne
potrzeby, zobaczymy jak to będzie moŜliwe do zrealizowania przy
środkach, które ZDiZ posiada, będziemy się starali w jakiś sposób
ewentualnie przenieść środki z innych zadań, jeŜeli będzie taka
potrzeba. W kaŜdym bądź razie w tym tygodniu będziemy na ten temat
rozmawiać. Jeśli chodzi o rewitalizację Oruni, w tej perspektywie
oczywiście jest to nieprzewidziane, ale w perspektywie 2014-2020 jak
najbardziej będzie istniała taka moŜliwość. Będziemy aplikować o środki.
JeŜeli chodzi proszę państwa o PIT, oczywiście przy projektowaniu
budŜetu na rok 2013 nie wiedzieliśmy, jakie będzie faktyczne wykonanie
roku 2013 w związku z tym tak, jakie mamy wykonanie, wyszło, Ŝe plan
na rok 2013 jest o 50 mln większy niŜ wykonanie roku 2012. Oczywiście
została przeniesiona płatność miesiąca grudnia, bo nastąpiła zmiana
przepisów, Rozporządzenie Ministra Finansów, Ŝe rata grudniowa nie
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spłacana jako zaliczka w grudniu tylko dopiero w styczniu 2013 roku i tak
samo potem kolejno w następnych latach. I z tego tytułu teŜ min. było
niewykonanie, ale jeŜeli weźmiemy miesiąc styczeń, rzeczywiście jest
duŜo większy wpływ niŜ w roku 2012, natomiast w lutym mieliśmy
mniejsze wpływy o przeszło mln zł i w miesiącu marcu z kolei więcej o te
przeszło mln. Analiza i porównanie z poprzednimi latami, bo badamy co
najmniej 7-8 lat niestety myślimy, Ŝe tego wpływu nie uzyskamy
i w związku z tym stopniowo doprowadzamy po stronie wpływów do
moŜliwości jakie rzeczywiście będą towarzyszyły realizacji dochodów.
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie przewodniczący, koleŜanki i koledzy radni, tak, jak komisje sportu
zajmują się tematami sportu, tak, jak KPGiM zajmuje się tematami
komunalnymi, tak KR zajmuje się sprawami rewitalizacyjnymi w mieście
i zainteresowanych, koleŜanki i kolegów odsyłam na posiedzenia oraz do
współpracy z komisją, powołana kilka miesięcy temu komisja składa się
z młodych i ambitnych osób, które mają szeroki światopogląd na temat
dyskusji o planach rewitalizacyjnych miasta. Bardzo mnie interesuje
dyskusja i cieszy, dyskusja na temat Oruni na forum rady, na sesji rady
miasta, szczególnie jako wieloletni mieszkaniec Oruni pragnę panią
radną Banach uspokoić, projekty rewitalizacyjne dla Oruni, zresztą
w ogóle jak projekty rewitalizacyjne, mam nadzieję, Ŝe będą
przewidziane w wydatkach marszałka, natomiast budŜet na lata 20142020 i związany z tym projekt operacyjny jest dopiero przygotowywany,
myślę, Ŝe jednakŜe ten program rewitalizacyjny bez Oruni odbyć się nie
moŜe, przypominam równieŜ, Ŝe rewitalizacja Oruni jest przyjęta
w Gdańskim Programie Rewitalizacji i chcę równieŜ dodać, Ŝe przez
wiele miesięcy pracownicy, urzędnicy Referatu Rewitalizacji, pod
kierownictwem pana dyrektora Sulikowskiego opracowywali projekty
związane z rewitalizacją Oruni, które, tylko w szkicu mogę powiedzieć,
Ŝe będą się skupiały wokół integracji górnej, powyŜej kanału Raduni oraz
poniŜej kanału Raduni, takŜe to komunikację usprawni, oczywiście jak
zawsze w programach rewitalizacyjnych, będą towarzyszyły temu
projekty społeczne, niemniej jednak rozmawiając o projektach
rewitalizacyjnych, wszyscy najbardziej skupiają się na tematach
infrastrukturalnych i pragnę równieŜ dowiedzieć, Ŝe juŜ w okresie, w tej
kadencji odbyła się renowacja, remont budynku małej kuźni i działa tam
dzisiaj urokliwa kawiarenka, cafe Kuźnia, gdzie w przystępnych cenach
moŜna się napić kawy oraz poczęstować poczęstunkiem, wszystkich
zainteresowanych na Orunię, na gdańską, na oruńską starówkę
serdecznie zapraszam.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Dziękujemy za tak obszerne wyjaśnienie, ale przypomnę tylko, Ŝe
mówimy w tym druku o budŜecie miasta Gdańska i Ŝebyście państwo nie
zdominowali rewitalizacją samą teraz nam. Niemniej wydaje się, Ŝe
przekonał panią, bardzo proszę.
Radna – JOLANTA BANACH
Dziękuję za zaproszenie, panu radnemu Borawskiemu, ale pozostanę
jednak, Słodkowskiemu, przepraszam, ale pozostanę jednak przy pani
skarbnik Teresie Blacharskiej, która oprócz ambicji ma takŜe
kompetencje, zwłaszcza finansowe, poniewaŜ oprócz debat na temat
rewitalizacji potrzebne są pieniąŜki, bo inaczej będzie tak, jak mawia
klasyk, konferencja w Baden Baden, a rezultat Ŝaden Ŝaden. Dziękuję
bardzo.
Radna – BEATA DUNAJEWSKA – DASZCZYŃSKA
Jeszcze pani skarbnik proszę o odpowiedź na drugą część pytania
a propos kosztów całej inwestycji z uwzględnieniem pieniędzy sponsora.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, zasadniczo dokumentacja to jest 10% kosztów, jest to
kwota w granicach 200 tys. zł. Wracając jeszcze do pytania pani Jolanty
Banach dotyczącej wpłat niewykorzystanych środków na rachunku
dochodów niewygasających, w większości zostały juŜ odtworzone środki,
natomiast na pewno nie są to darowizny, bo te darowizny muszą być
przeznaczone na cele, zgodnie z wolą darczyńcy, natomiast wydatki dla
edukacji juŜ zostały na ubiegłej sesji znacząco podwyŜszone i z tej kwoty
teŜ oczywiście będziemy realizować np. zadanie związane przez Zespół
Szkół Gastronomiczno-Hotelarski w ramach programu Leonardo da
Vinci, ale równieŜ będzie realizowany, zwiększone środki - zakup
Ŝywności, remont szkolnego schroniska młodzieŜowego, renowacja
równieŜ ściany w I LO. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Druk 868 – kto z pań i panów radnych
jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXV/789/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na
2013 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
5). zmieniająca uchwałę Rady
szczegółowego sposobu i zakresu
odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów,
właściciela nieruchomości opłatę
komunalnymi (druk 871)

Miasta Gdańska w sprawie
świadczenia usług w zakresie
od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez
za gospodarowanie odpadami

DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 871 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja chciałam powiedzieć, panie dyrektorze, Ŝe w listopadzie, jak
przyjmowaliśmy tę uchwałę, zwróciłam uwagę, iŜ uchwała w sprawie
szczegółowych zasad odbioru odpadów komunalnych jest niespójna
z regulaminem i teraz proszę powiedzieć, Ŝe nie chodzi tylko, proszę
mieć odwagę i powiedzieć, Ŝe nie chodzi tylko o uelastycznienie
przepisów, ale o to, Ŝe te dwa przepisy w uchwale i regulaminie były
kompletnie sprzeczne, dlatego, Ŝe uchwała mówiła, Ŝe z zabudowy
jednorodzinnej, wielkogabarytowej meble wywozi się raz na kwartał
a w wielorodzinnych raz na dwa tygodnie a regulamin mówił, Ŝe nie
rzadziej niŜ – w par. 15 pkt 7. I teraz to jest spójne. Bo tak sobie
powiedziałam, Ŝeby przypomnieć, Ŝe miałam rację. Dziękuję bardzo.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Oczywiście, miała pani rację, natomiast sposób uregulowania moŜna
było wprowadzić albo wyrównując to do regulaminu albo wyrównując to
do uchwały o szczegółowych zasadach, tak i myśmy postanowili
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wprowadzić uelastycznienie szczegółowych
wprowadzenia określenia - nie rzadziej niŜ.

zasad

w

zakresie

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Druk 871 – kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/790/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
(druk 876)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 876 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Poproszę pana przewodniczącego Dzika o opinię.
Radny – PIOTR DZIK
KPGiM opiniowała pozytywnie. To jest akurat ten punkt uchwały z całego
pakietu o podmiotach gospodarczych, gdzie równieŜ, tak jak i do
przewodniczącego rady napływały od uczelni, od szpitali i podmiotów
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gospodarczych sygnały, Ŝe jest to trochę nie tak. Ale po rozmowach
z panem prezydentem Lisickim i z panem dyrektorem Skurasem i dzisiaj
na komisji doszliśmy do porozumienia i te minimalne normy, które są,
dają przedsiębiorcom, panie dyrektorze, prawda, wolność deklarowania
odpadów komunalnych a normy są do kontroli, gdyby zaistniały
przypadki niesumiennego oddawania odpadów, tak? Pan nic nie mówi,
pan kiwa głową panie dyrektorze, ja chciałbym, Ŝeby pan powiedział.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, potwierdzam.
Radny – PIOTR DZIK
RównieŜ podmiot gospodarcze mogą, jeŜeli mają na to warunki,
segregować odpady, takie, jak kartony, puszki, czyli produkcyjne odpady
i mogą je oddawać do strumienia, które miasto, ewentualnie
zagospodarowywać w inny sposób, tzn. makulatura na makulaturę,
i odbiorcę, który, moŜe inny odbiorca odebrać od nich te odpady, tak?
Tak?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
W ramach opłaty odbieramy zadeklarowaną ilość odpadów, zawartą
w deklaracji, jeśli chodzi o ilość pojemników zgłoszonych do odbioru.
Podkreślam, Ŝe regulamin nie dopuszcza przyjmowania odpadów
produkcyjnych, tylko odpady komunalne. I jeŜeli te odpady mieszczą się
w kategorii odpadów komunalnych, tak będzie.
Radny – PIOTR DZIK
Panie dyrektorze, tak, tylko Ŝe wie pan, 10 puszek po konserwach to jest
produkcyjny, 3 konserwy nie. JeŜeli przedsiębiorca będzie chciał oddać,
to przyjmujecie, mówił pan wszystko, zmieszanych czy tak. Ale jeŜeli nie,
to moŜe inaczej zutylizować czyli po prostu oddać na makulaturę, tak.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja tylko przypomnę, Ŝe głos pana przewodniczącego Dzika, KPGiM,
która dzisiaj obradowała, jest to głos w dyskusji. jeszcze dalej? Nie,
dzięki.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
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Panie dyrektorze, w pierwszym projekcie tej zmiany był jeden pkt więcej,
który brzmiał, Ŝe skreśla się wyrazy 30m3 i 40 m3 a juŜ w poprawionej
wersji tego skreślenia nie ma. Czy moŜe pan to skomentować?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, chodzi o pojemność pojemników, jak rozumiem? Myśmy, jakby
w pierwszej koncepcji skreślili bardzo duŜe pojemności pojemników na
odpady mokre, później, Ŝe tak powiem, dalej trwały nasze analizy
i konsultacje i uznaliśmy, Ŝe jednak są właściciele nieruchomości, którzy
chcieliby skorzystać z tak duŜych pojemności pojemników w związku
z tym jakby wróciliśmy do tego, co było wcześnie czyli tak jak obowiązuje
to dzisiaj, jeszcze przed uchwaleniem tej poprawki, tej zmiany uchwały.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja w takiej sprawie, bardziej ogólnej, jak się czyta wszystkie zmiany,
niektórych juŜ dokonujemy po raz drugi, to zapisy nie są wcale takie
proste, panie przewodniczący, wypełnienie tej deklaracji teŜ moŜe
ludziom nastręczać kłopoty. Terminów jest wiele, szczegółów równieŜ,
dotyczących okresów przejściowych, kolorystyki pojemników ich
dostarczania obowiązku utrzymania w czystości. Myślę, Ŝe potrzebna
jest juŜ taka szeroka kampania informacyjna, przy zastosowaniu róŜnych
nośników i róŜnych podmiotów i chciałabym zapytać kiedy państwo ją
planujecie.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, oczywiście, zdajemy sobie sprawę, Ŝe ta ilość informacji musi być
przekazana mieszkańcom, jest przygotowywana broszura informacyjna,
ona juŜ była gotowa 2 tygodnie temu, ale czekamy na sesję rady, która
zatwierdzi te ostatnie zmiany, Ŝeby ta broszura była kompletna.
Większość tych terminów i obowiązków, o których pani radna mówi, to
są właściwie relacje między ZDiZ a firmą odbierającą odpady, bo
właściciel nieruchomości nie musi znać tych wszystkich szczegółów. My
oczywiście informujemy w tej broszurze informacyjnej o tych róŜnych
terminach i częstotliwościach. Harmonogram będzie tworzony przez
ZDiZ i w intencji naszej, w przygotowywaniu tego nowego systemu, jest
to aby nie zaburzać istniejących relacji w zakresie dzisiejszych
warunków świadczenia usług w tym zakresie, a więc punktem
wyjściowym będzie to, co dzisiaj jest w zakresie ilości pojemników,
miejsca ich składowania, częstotliwości odbioru.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja przepraszam, ale moŜe by rozwaŜyć środki komunikacji publicznej
jako miejsca, w których moŜna by zamieścić podstawowe informacje, np.
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do kiedy złoŜyć deklaracje i kto się będzie zajmował zbieraniem tych
deklaracji, kto dostarczy pojemniki, zupełnie podstawowe informacje, ja
widzę, bo jeŜdŜę akurat środkami publicznej komunikacji, róŜne plakaty,
dotyczące róŜnych imprez o charakterze kulturalnym, czasami takich
bardzo niszowych, moŜe w tym zakresie podstawowe informacje dobrze,
Ŝeby się tam znalazły.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak oczywiście, w ten sposób będzie to realizowane, być moŜe zacznie
się to juŜ w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękujemy za informację. Więcej głosów nie ma. Druk
i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

876 – kto z pań
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/791/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
7). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki
z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 874)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 874 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna.
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Radna – JOLANTA BANACH
Ja tylko chciałam wyjaśnić niektóre liczby, które się pojawiają
w uzasadnieniu, mówił o tym przewodniczący klubu pan Grzegorz
Strzelczyk. Te 82 mln kosztów systemu uwzględniają usługę dodatkową,
jaką jest wzięcie odpowiedzialności przez gminę za odbiór odpadów
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. A poprzednio
teŜ mieliśmy taką samą kwotę, tylko czy ona równieŜ uwzględniała te
usługi dodatkowe czy nie, bo moŜe w tym jest róŜnica, panie dyrektorze?
I teraz tak, ja mam tutaj na pulpicie pańską prezentację dla mediów
z listopada ubiegłego roku, z której wynika, Ŝe udział kosztów
zarządzania systemem, w ogóle kosztów, wynosi 15,5% a teraz rośnie
nam do 17,7, dlaczego?
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak, jak juŜ pani radna Banach zauwaŜyła, myśmy planując wydatki
budŜetowe w ubiegłym roku, zbilansowali budŜet na poziomie rocznym
82 800, czyli 41 400 do wykonania w drugiej połowie tego roku i myśmy
w kalkulacji tych wydatków, to znaczy planowaliśmy ten budŜet, kiedy nie
było jeszcze decyzji RM o przyjęciu odpadów z terenu nieruchomości
niezamieszkałych, kalkulacja została wykonana w oparciu o analizę firmy
zewnętrznej, którą zamówiliśmy i my, Ŝe tak powiem, kiedy w listopadzie
zapadła juŜ ta decyzja, stanęliśmy przed pytaniem czy przeszacować
wartość budŜetu czy zaryzykować, Ŝe być moŜe zmieścimy się
w zaplanowanych wydatkach. Oczywiście, gdyby przetarg okazał się bo
przetarg był juŜ na odbiór odpadów i z części zamieszkałych
i niezamieszkałych, gdyby przetarg dał cenę wyŜszą niŜ zabezpieczona
kwota, to wtedy mielibyśmy dwie moŜliwości, albo zwrócić się do rady
o zwiększenie zaplanowanych wydatków albo uniewaŜnić przetarg.
I myśmy oczywiście zaryzykowali pójście w zamówienie z kwotą
nieprzeszacowaną i okazało się, Ŝe mieliśmy rację, Ŝe w tej kwocie mimo
tych analiz ekonomicznych, które były u nas, okazało się, Ŝe rynek
zachował się bardzo racjonalnie a więc nie był na poziomie średnich
wartości rynkowych, tak, jak analiza wykazała, tylko dał nam ceny duŜo
poniŜej i w tej kwocie mogliśmy zrealizować zarówno odbiór odpadów
z terenów niezamieszkałych, jak i z terenów zamieszkałych. Natomiast
jeśli chodzi o róŜnicę w zaplanowanych kosztach na zarządzanie
systemem, to one zasadniczo wzrosły z jednego powodu, mianowicie,
my w trzech pozycjach nie mieliśmy zabezpieczonych czy
zaplanowanych środków, to jest amortyzacja, ryzyka i zakup worków.
My planujemy zakupić worki dla mieszkańców, dla wszystkich
mieszkańców Gdańska, którzy zadeklarują segregację odpadów
zamierzamy w tym roku, czyli przez 6 miesięcy, na sześć miesięcy,
dostarczyć worku na odpad mokry, bo to jak dzisiaj mają wszyscy worki
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na odpady zmieszane, tak te worki mogliby wykorzystać na odpady
suche, a my dostarczymy worki na odpady mokre, w ten sposób
zachęcimy mieszkańców do segregacji odpadów, mam nadzieję, Ŝe
z dobrym efektem i zakup tych worków w przeszacowaniu na pół roku to
jest mniej więcej 1 mln 370 tys., z kolei ryzyka, jakie zaplanowaliśmy,
związane głównie ze strumieniem odpadów, bo to jest ciągle
niewiadoma, państwo wiecie, przetarg jest na dwie stawki, jedna to jest
kwota całkowita zamówienia, a druga stawka jednostkowa świadczenia
usług a więc jeŜeli tych odpadów będzie więcej, to siłą rzeczy te wydatki
wzrosną, tu mamy kwotę około 2 mln 692 tys. i to nam daje juŜ około
skok ok. 4 mln zł a więc właściwie to, co myśmy zaoszczędzili na
transporcie, bo na transporcie zaoszczędziliśmy ok. 4 mln 200 tys.
I amortyzację teŜ zaplanowaliśmy, głównie od budynków i to jest kwota
ok. 25 tys. zł.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Szanowny panie dyrektorze, patrząc tutaj na uzasadnienie tej uchwały
radni nie powinni się zgodzić na takie rozliczenie środków, dalej tu jest
w uzasadnieniu kwota 82 mln zł i to pan uzasadnia ryzykami.
Nieodparcie nasuwa się wniosek, Ŝe jak usługa była prywatna, to była
sporo tańsza, a teraz okazuje się, Ŝe to ta komunalizacja, za samo
zarządzanie to jest kwota 14 mln zł. Ja się zastanawiałem, zakup
worków, jak się rozrzuci te tysiące worków po mieście, nie ma gwarancji,
co się w tych workach znajdzie, tak naprawdę, zakładam, Ŝe nie mokre
a po prostu róŜne śmieci, więc moŜe się okazać, Ŝe to po prostu jest
pieniądz wyrzucony w błoto, tak, po prostu naleŜy wrzucać to do jakichś
pojemników, mi się wydaje, Ŝe jest to, które juŜ są, które juŜ egzystują a
ta kwota w workach to jest kwota wyrzucona dosłownie w błoto, takŜe nie
mogę się zgodzić z tym uzasadnieniem, które zostało zaprezentowane.
Dziękuję bardzo.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo, kiedy myśmy kilka lat temu zastanawiali się nad
wprowadzeniem systemu dualnego w mieście, bo jak państwo wiecie, od
kilku lat system obowiązuje, najpierw na Osowej, później w coraz
szerszym zakresie terytorialnym, jeździliśmy po róŜnych miastach
wymieniać doświadczenia i we Włocławku się okazało, Ŝe oni ten system
wprowadzali przez 8 lat i na początku systemu zakupili wszystkim
mieszkańcom pojemniki domowe, domowe kosze dwukomorowe, tak,
w związku z tym chcę przez to powiedzieć, Ŝe nie ma na to mądrych,
natomiast staramy się wyjść naprzeciw mieszkańcom Gdańska, nie
będziemy im kupować niestety pojemników domowych dwukomorowych,
ale wydawało nam się, Ŝe zakup worków na pierwszy okres realizacji
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tego systemu, czyli od lipca do grudnia jest dobrym początkiem, Ŝe tak
powiem, komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej i promocji tego
systemu. Tak, pojemniki dostarcza miasto, te pojemniki, które stoją przy
budynku.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały?
za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/792/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z
odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
8). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (druk 875)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 875 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna.
Radny – GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze, tu juŜ radna Banach zasygnalizowała ten problem, ja
dzisiaj to teŜ podnosiłem na komisji, stawki, które teraz państwo
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proponujecie, czyli za niesegregowane 72 gr. i 56 od m2 za
segregowane są równie wiarygodne jak te, które proponowaliście
państwo w lutym. Mówiłem w swoim wystąpieniu, wstępnym klubowym,
Ŝe w dalszym ciągu system się bilansuje na poziomie 82 mln 800 i to jest
cel zasadniczy i tak naprawdę to, co państwo piszecie, jako stawkę, to
juŜ jest rzeczywiście tylko rzecz wtórna i pochodna, bo ta kwota
w państwa wyliczeniach nigdy się nie zmienia i to jest bardzo traktowane
doktrynalnie. To po pierwsze. Po drugie, mówi pan, Ŝe w systemie
zarządzania znalazła się amortyzacja, worki itd. Amortyzacja, jak sądzę,
była w tej lutowej uchwale równieŜ, bo nikt nie, chyba, Ŝe mamy tak
kompetentnych urzędników, Ŝe nie wpisali amortyzacji jako kosztu do
zakupu nowych maszyn, komputerów etc. więc tą amortyzacją pan jest
zupełnie nieprzekonujący a poza tym w stosunku do tej prezentacji, którą
pan prezydent Lisicki konsultował w ubiegłym roku, forsując czy
promując metodę ryczałtową przypomnę, takŜe metoda teŜ jest dla
państwa mało istotna, jaka, byleby wpłynęła określona kwota i to jest cel.
Pokazywał w tej swojej prezentacji, Ŝe zarządzanie systemem miało
kosztować około 3 mln 900, o ile pamiętam i to miały być właśnie
pokrycie etatów 38 czy 39 w ZDiZ, czyli winnym słowy, wszystkiego tego
nowego, co ten system na gminę nakłada, natomiast tutaj, Ŝeby
uzasadnić tą kwotę 82 mln nagle pojawia się blisko 13 mln koszt ZDiZ,
jak pan mówił wcześniej, to jest właśnie ta amortyzacja, to są te worki i te
inne rzeczy. I trzecie element, który podwaŜa wiarygodność państwa
wyliczenia, w naszej propozycji do uchwały śmieciowej, wprowadzającej
opłatę
uzaleŜnioną
od
ilości
lokatorów
zamieszkujących
w poszczególnych lokalach, pan prezydent Lisicki odpowiadając nam czy
przedstawiając zarzuty w stosunku do naszej uchwały, projektu naszej
uchwały, zakładał nawet, zakładał, Ŝe 70 tys. gdańszczan okaŜe się
oszustami, którzy z powodu śmieci się wymeldują z Gdańska. taką
moŜliwość dopuszczał, mamy to na piśmie od pana prezydenta,
natomiast pan prezydent i państwo, jak przedkładacie ten projekt umowy
z pełną świadomością, w drugą stronę, zaniŜacie ilość m2 , poniewaŜ
z danych gusowskich dostępnych, które są na koniec roku 2011 to
podajecie państwo, koszty systemu dzielicie przez 11 mln 123 tys. 300
m2 i jakoś dziwnym trafem, zupełnie świadomie, bo dzisiaj teŜ mówiliśmy
o tym na komisji, wiecie państwo, Ŝe te, przyrost w bilansie powierzchni
mieszkalnej w Gdańsku za rok 2012 wam tutaj znika, te mieszkania będą
obciąŜone opłatą śmieciową, bo administratorzy i zarządcy
nieruchomości to wyegzekwują, natomiast w państwa wyliczeniach tego
nie ma, czyli rozłoŜyliście ten koszt, tych m2 , które przyrosły w roku 2012
obciąŜając tym pozostałych mieszkańców Gdańska. Dlatego mówię to,
co mówiłem w swoim wystąpieniu klubowym, to wyliczenie kompletnie
nie ma sensu, ta obniŜka to jest teŜ tylko czystym ruchem pozornym,
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meritum sprawy to jest kwota załoŜona jako przypływ, zgodnie z ustawą,
jako przychód do budŜetu miasta Gdańska na poziomie 82 mln 800 tys.
zł i druga rzecz, po sugestii premiera Tuska w Białymstoku nagle
przeszliśmy na m2 , które dali Bóg, naprawdę nie produkują śmieci,
dziękuję bardzo.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Więc tak, jeśli chodzi o zarzut, Ŝe budŜet się nie zmienił. Ja wyjaśniłem
juŜ, odpowiadając na pytanie pani radnej Banach, dlaczego się nie
zmienił i tutaj jakby nie mam więcej nic do dodania. JeŜeli chodzi
o informacje pokazywane wcześniej, w prezentacjach, Ŝe zarządzanie
miało kosztować około 4 mln, to jest prawda, ale tam był dodatkowy
serek w postaci ryzyk, których juŜ pan tutaj nie dodaje. A my te ryzyka
właśnie dodajemy w koszty zarządzania. A więc to było nie tylko 4 mln,
tam był równieŜ serek dotyczący ryzyk związanych z realizacją nowego
systemu a to juŜ jest więcej niŜ 4 mln, ja nie pamiętam dokładnie, nie
mam tego przy sobie, ale to jest, trzeba dodać po prostu te dwa sery,
zresztą tam ryzyka były podzielone na dwie części, w zakresie
strumienia odpadów i w zakresie windykacji naleŜności. My windykację
naleŜności przyjmujemy na poziomie 95% a musimy tak liczyć, dlatego,
Ŝe musi nam się zgadzać pokrycie systemu. Natomiast jeśli chodzi
o ewentualne oszczędności, tak, moglibyśmy dzisiaj zaproponować
państwu jeszcze większe zmniejszenie opłat, tylko my nie mamy na
czym tych analiz oprzeć, jeŜeli państwo mówicie, Ŝe nie wzięliśmy pod
uwagę przyrostu powierzchni, to się zgadza, tylko pytanie, jaki to jest
przyrost, my nie mamy danych obiektywnych, które mogłyby nam
powiedzieć dzisiaj, Ŝe ten przyrost to jest tyle i tyle powierzchni m2 a nie
chcemy brać na siebie cięŜaru ryzyka aby dochody miasta w tym
zakresie uległy załamaniu.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie dyrektorze, z tego, co tutaj pan mówi, wynika, Ŝe naleŜałoby się
dokładnie przyjrzeć tym kosztom po stronie ZDiZ, bo jak patrzę na koszty
transportu odpadów, odbioru i transportu oraz koszty Zakładu
Utylizacyjnego, to to juŜ tak , patrząc na kwoty, takie ogólne,
zagregowane, to juŜ jest o jakieś 10-20% więcej niŜ było w roku
ubiegłym a więc podwyŜka rok do roku. A jeŜeli do tego dokładamy
jeszcze takie koszty ZDiZ, to nie wiem, temu by dokładnie trzeba by
przyjrzeć. Ja wobec tego panie przewodniczący, wysoka rado, składam
formalny wniosek o odesłanie projektu tej uchwały do komisji, tym
kosztom naleŜałoby się jeszcze raz szczegółowo przyjrzeć
i musielibyśmy je przeanalizować, myślę bardziej szczegółowo.
Prezydent boi się zastanowić czy rzeczywiście takie wysokie koszty tutaj
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zakładać, bo to jest w dalszym ciągu, moim zdaniem, tak jak w jakimś
haśle, które juŜ tu zaistniało pewnie w mediach, to jest w dalszym ciągu
skok na kasę. Dziękuję.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja mam przed sobą tę strukturę z listopada i ryzyko strumienia odpadów
wynosi tam w ogólnych tych kosztach systemu 2,9%. Ale ono juŜ było
wliczone, panie dyrektorze, do tych 15,5% o których mówiłam. Te 15,5%
w listopadowej prezentacji składało się z windykacji, z zarządzania
systemem i ryzyko strumienia odpadów, 15,5% to było razem. Teraz
jeszcze 17,7%, nawet uwzględniając te worki, to trochę duŜo, duŜy skok.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo, ja mówię tutaj jakby o procentowym porównaniu
budŜetu planowanego w zeszłym roku i przeszacowania teraz, w tej
uchwale zmieniającej stawki opłat. W zakresie transportu jest spadek
o 27%, o 4 mln 300, w zakresie zagospodarowania, bo nie wiemy
jeszcze, jak będzie ze strumieniem odpadów, jak będzie z cenami
w Zakładzie Utylizacyjnym, tutaj umowy jeszcze nie ma z Zakładem
Utylizacyjnym, ale jest róŜnica 175 tys., czyli niecały 1%, na razie, bo to
moŜe się przesunąć, ale na to mamy te ryzyka, o którym mówimy
i zarządzanie, koszy zarządzania systemem, wzrost o 31%, czyli
o 4 mln. Ja mówiłem, co się składa głównie na te 4 mln, 3 pozycje:
amortyzacja, ryzyka, worki, które w sumie dają nam około 4 mln. I jeŜeli,
jakby macie państwo oczekiwania, co do szczegółowego zbadania, to
tutaj nie ma co badać bo albo akceptujemy wydatki związane z workami
albo akceptujemy poziom zabezpieczenia ryzyk, jak mówię tutaj w tej
skali tego rocznego budŜetu, jest to kwota 2 692 tys. albo nie
akceptujemy takiego sposobu planowania. Nie da się, szanowni państwo
planować, nie uwzględniając jakichkolwiek ryzyk, bo na tym polega
planowanie, musimy przede wszystkim określić ryzyka, później je
zmierzyć, zwaŜyć i umieć zaplanować. Nam się wydaje, Ŝe taki sposób
planowania wydatków, który tu jest zaproponowany jest zgodny
z interesem mieszkańców miasta Gdańska, którzy teŜ będą ponosić
konsekwencje niedoszacowania dochodów.
Radny - GRZEGORZ STRZELCZYK
Panie dyrektorze, jeszcze króciutkie pytanie, wątpliwość, dotycząca tej
strony analizy ekonomicznej. W tej chwili obowiązuje w Gdańsku na 30%
powierzchni Gdańska juŜ segregacja odpadów. Z tego, co wiem, tam
w tej chwili współczynnik segregacji gdzieś wynosi w granicach 30
w porywach do 40%. Czyli państwo, tak jak my tutaj omawiamy i system
bilansujemy, na podstawie traktujecie stawkę za śmieci segregowane tą
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56 – groszową jako podstawową do wyliczeń, bo tak się system
bilansuje, to z całą odpowiedzialnością moŜemy powiedzieć, Ŝe co
najmniej 70-80% nieczystości komunalnych, które będą dostarczane pod
reŜimem tych uchwał i tej ustawy, będzie traktowana jako
niesegregowane, czyli de facto te ryzyka, o których pan mówi,
wynikające chociaŜby z wielkości strumienia itd., pokryje z nawiązką ta
stawka 72 grosze, bo gdzieś 70-80% nieczystości będą jako
niesegregowane, bo nie ma takiej moŜliwości wyegzekwowania tego,
szczególnie w budownictwie wielorodzinnym, w wspólnotach
mieszkaniowych, duŜych czy w osiedlach mieszkaniowych tam, gdzie są
zsypy i budynki wielorodzinne. TakŜe te ryzyka, oprócz tych kalkulacji,
o których pan mówi, Ŝe są ujęte w uzasadnieniu do tej uchwały, to tak
naprawdę one się kryją w tej wyŜszej stawce, którą jako stawkę za
śmieci niesegregowane naleŜy traktować w wyliczeniach jako ta stawka
podstawowa a nie odwrotnie. Dziękuję.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo, oczywiście mówimy o pewnej filozofii, związanej
z planowaniem wydatków, bo w planowaniu trzeba ostawić sobie pewne
załoŜenia. My, jak pan przewodniczący tutaj słusznie zauwaŜył,
przyjęliśmy w planowaniu tego budŜetu załoŜenie, Ŝe wszyscy segregują
odpady. MoŜna się z tym nie zgadzać, tak, ale myśmy takie załoŜenie
przyjęli. Przyjęcie kaŜdego innego załoŜenia wymagałoby oparcia
o jakieś dane, my tych danych nie mamy. Oczywiście my moŜemy
powiedzieć, Ŝe mieszkańcy naszego miasta w tych dzielnicach,
w których dziś obowiązuje segregacja odpadów, jakoś się zachowują,
ale to wciąŜ nie będzie odpowiadać nam na pytanie jak zachowa się całe
miasto, w sytuacji, kiedy wchodzimy w zupełnie nowy system
gospodarowania odpadami. Stąd myśmy załoŜyli, to prawda, to jest
bezpieczne załoŜenie, ja się z tym zgadzam, załoŜyliśmy, Ŝe wszyscy
będą segregować odpady, dlatego, Ŝe widzimy w mieszkańcach
Gdańska teŜ duŜy potencjał postawy proekologicznej. Jak to będzie, nie
wiemy, ale jak państwo doskonale wiecie, stawkę moŜna zmieniać nawet
co miesiąc. My zakładamy, Ŝe będziemy ją analizować przynajmniej raz
w roku. JeŜeli będą zasadnicze zmiany, to oczywiście częściej,
natomiast zakładamy, Ŝe przy uchwale budŜetowej będzie równieŜ
analizowany budŜet dochodów i wydatków związany z gospodarką
odpadami.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Szanowni państwo, Maciej Lisicki zadeklarował, Ŝe jeŜeli ten system nie
sfinansuje się, to on się poda do dymisji i moim zdaniem ta wielkość
stawki ryzyka jest w takiej wielkości, bo tam jest równieŜ szacowane
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ryzyko utraty stanowiska przez Macieja Lisickiego. I byłoby wszystko
dobrze, ale dlaczego mieszkańcy mają ten koszt ryzyka utraty
stanowiska przez Macieja Lisickiego płacić, ponosić? I pan dyrektor
mówi, moŜna się zgodzić lub nie, więc ja chcę powiedzieć, ja nie
zgadzam się na taki poziom ryzyka, który ponoszą tylko i wyłącznie
mieszkańcy Gdańska.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Przypominam, Ŝe padł wniosek o odesłanie do komisji. Kto z pan
i panów jest za tym aby druk 875 odesłać do prac komisji?

za
przeciw
wstrzymało się
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Radny - GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja bardzo krótko. W związku z tym, Ŝe tutaj, jak wykazaliśmy to
ewidentnie, jakiekolwiek analizy ekonomiczne i Ŝonglowanie cyframi dla
PO nie ma najmniejszego znaczenia, radni klubu PiS nie będą brać
udziału w tym cyrku, który nam proponuje pan prezydent i radni PO
i w związku z tym nie będziemy brali udziału w tym głosowaniu.
Radny – SZYMON MOŚ
Panie przewodniczący, zwracam się z prośbą do prezydium
o zorganizowanie moŜe takiego krótkiego szkolenia dla radnych – nie
wziąć udziału w głosowaniu moŜna takŜe poprzez nie naciskanie guzika
lub wyjęcie karty ze swojego urządzenia słuŜącego do głosowania.
Ułatwiłoby nam to niewątpliwie pracę. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję, jednak nie skorzystam z takiej moŜliwości.
Radna – ALEKSANDRA DULKIEWICZ
Ja tylko króciutko, informacyjnie, dzisiaj przewodniczący Strzelczyk ma
urodziny, moŜe z tego powodu opuszczenie sali?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Szanowni państwo, wracamy do sesji, przypomnę, Ŝe procedujemy druk
875, bardzo proszę o ciszę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem
druku?
za
- 25
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/793/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
9). zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk 873)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 873 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr XXXV/794/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
10). w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (druk 872 + 2 autopoprawka)
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały nr 872 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KPGiM opinia pozytywna.
Radna – JOLANTA BANACH
Panie przewodniczący, proszę mi wybaczyć, ale ja chcę wyjaśnić, Ŝe
głosowanie nad poprzednią uchwałą, do tego się odniosę, było moim
zdaniem niezbędne, bo do 31 maja ludzie mają złoŜyć deklaracje,
właśnie te, o których mówimy. JeŜeli nie uchwalimy tych uchwał
zmniejszających opłaty w stosunku do planowanych, to ludzie
w deklaracjach będą musieli przeliczać metry przez 66 groszy i 88, tak,
panie prezydencie? To tego chciałam uniknąć. Dobrze, juŜ tyle na ten
temat, natomiast jeŜeli chodzi o deklaracje, panie dyrektorze, więc tak,
zmieniają się obszary A, B, ja rozumiem, Ŝe zmniejszają się w związku
z tym, Ŝe niektórzy mogli juŜ złoŜyć deklaracje? Bo tam, te obszary,
deklaracji się zmieniają, DO1, obszar A i obszar B się zmienia. Czy te
zmiany mają związek z tym, Ŝe niektórzy złoŜyli juŜ deklaracje i potrzeba
jakby skorygowania i uwzględnienia tej potrzeby skorygowania
w zmianie? I teraz tak, w obszarze C nie ma najemcy, czy to oznacza
i czy to jest związane z tym, Ŝe deklaracje będą składać zarządy
wspólnot i zarządy spółdzielni? I czy państwo w tej sprawie macie juŜ
jasność co do zgodności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z naszą uchwałą? Czy mogą zarządy rzeczywiście, poza
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wszelką wątpliwością, zarządy spółdzielni i zarządy wspólnot w imieniu
zarządcy, dokładnie, zarządcy, tak jest, czy mogą w imieniu swoich
mieszkańców składać takie deklaracje, jeśli są to deklaracje dotyczące
zobowiązań daninowych, takich para podatkowych. I kolejne pytanie,
tam jest pomyłka, panie dyrektorze, w obszarze G, proszę zobaczyć,
obszar G dotyczy opłacania, wyliczania opłaty, deklaracja DO1, obszar
G – sposób obliczania opłaty, czyli mnoŜenia tych metrów przy
selekcjonowanych i nie selekcjonowanych przez stawkę, tam jest
pozycja 3, takiej pozycji tam nie ma. Ja proszę i zwracam uwagę na ten
szczegół, bo deklaracja jest sama w sobie trudna a jeszcze jak
przywołuje pan pozycję 3, której nie ma, chodzi o pozycję 33,
prawdopodobnie, to juŜ ludziom się całkiem w głowie pomiesza. Czy
mam to znaleźć? Zaraz otworzę. Deklaracja DO1 obszar G, proszę
spojrzeć. Obszar G, dobrze? Ja zaraz, jakby pan podszedł, to ja bym
panu to pokazała. Tam jest chyba ewidentna pomyłka. JuŜ panu mówię,
w DO1 ja mam tylko G, nie mam G1. Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata wg. metrów. Słucham?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Bo są dwie autopoprawki jeszcze dzisiaj.
Radna – JOLANTA BANACH
To jest tam skorygowane, tak, ta literówka? Dobrze, to panie
przewodniczący, Ŝeby nie zanudzać państwa i nie przedłuŜać, ja tylko
proszę, Ŝeby te deklaracje były pięć razy sprawdzone, panie dyrektorze,
czy są prawidłowe przywołania, bo nie były prawidłowe przywołania.
Dziękuję.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Mieliśmy dzisiaj szansę rzeczywiście zrobić kawał dobre roboty i ustalić
te stawki jak najbardziej, z jednej strony, rzetelnej, z drugiej strony, jak
najmniej uciąŜliwe dla mieszkańców, tak się nie stało, uwaŜam, Ŝe to jest
duŜy błąd i uwaŜam, Ŝe mieszkańcy mają prawo do tego aby rozpocząć
inicjatywę odwołania prezydenta miasta Gdańska.
DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Ja chciałbym uspokoić panią radną Banach, ale jej nie ma, w związku
z tym chyba nie ma sensu, ja moŜe tyle powiem, Ŝe nikt jeszcze
deklaracji nie złoŜył, a gdyby nawet złoŜył, to i tak musiałby złoŜyć nową
deklarację, bo szanowni państwo zmienili na tej sesji stawki, w związku z
tym musiałby złoŜyć nie korektę, tylko po prostu nową deklarację a nową
deklarację musi złoŜyć juŜ według wzoru zatwierdzonego na tej sesji.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Więcej głosów nie ma w dyskusji, przystąpimy do głosowania
w takim razie. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 25
- 7
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/795/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja nawiązując do tego, co pan radny powiedział, chciałbym dodać tylko
jedno, bo Ŝeśmy to przegłosowali, jakby nie patrzyć, jest to zmniejszenie
stawki, tak jak powiedziała pan radna Jolanta Banach – wypełnialiby
wszyscy 66 groszy, dzisiaj będą wypełniać 56, moŜemy pracować nad
tym i zauwaŜcie państwo jedną rzecz, dzisiaj był apel o to, Ŝeby nie było
polityki w kapitule, Ŝeby nie było polityki, a co się tu robi? Tylko jak
apelujemy o coś, to najpierw od siebie zacznijmy.
Radna – JOLANTA BANACH
Panie przewodniczący, ja przepraszam, ja muszę, ja przepraszam, bo to
jest waŜna sprawa, ja zapomniałam zadać jeszcze panu dyrektorowi
pytanie, bo w uzasadnieniu pisze pan, Ŝe obowiązek składania deklaracji
będzie odrębnie, przez kaŜdego ze współwłaścicieli za powierzchnię
lokalu zamieszkałego, odpowiadającą udziałowi we współwłasności
małŜeńskiej, czy małŜeńskiej teŜ, czyli jeŜeli ludzie są współwłaścicielami
albo jest to wspólnota małŜeńska albo dzieci mają teŜ udziały, to kaŜdy
odrębnie deklarację składa?
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DIMITRIS T. SKURAS – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Szanowni państwo, sprawa współwłasności ma się tak, Ŝe kaŜdy
współwłaściciel odpowiada za swoją część współwłasności, ustawa
o własności lokali nie dookreśla problemu współwłasności, ustawa mówi
o właścicielach. Deklaracje składa się na nieruchomość, my zakładamy,
dajemy taką moŜliwość, Ŝe jeŜeli współwłaściciele chcą składać
deklaracje tylko na swoją część współwłasności, to dajemy taką
moŜliwość Ŝeby taką deklarację złoŜyli. JeŜeli chcą składać deklaracje
na całą nieruchomość i rozliczać się ze sobą, między sobą co do części
współwłasności, teŜ mają taką moŜliwość. My będziemy w systemie
widzieć, czy nieruchomość jest zadeklarowana w całości czy tylko
w częściach. MoŜliwość, tak, moŜliwość.
11). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu
alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 846);
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 846 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRPiOŚ opinia pozytywna.
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie przewodniczący, cieszę się, Ŝe pan dyrektor odniósł się do kwestii
parkingowych i odpowiedział na moje pytanie z komisji, natomiast
podtrzymuję swoje zdanie, Ŝe budowa parkingu wielopoziomowego
w tym obszarze jest projektem utopijnym. 20 – letnia historia budowy
parkingów wielopoziomowych na obszarze głównego i starego miasta
nas wszystkich radnych oraz urząd miasta uczy, Ŝe jest to
przedsięwzięcie w Gdańsku i generalnie w Polsce niezwykle trudne.
Warto równieŜ dodać, Ŝe kwestie deficytu miejsc parkingowych
w tamtym obszarze pojawiają się przez 20 do 30 dni w ciągu całego
roku,
przedsięwzięcie
ekonomiczne,
czyli
budowy
miejsca
parkingowego, którego średni dochód na jedno miejsce powinno wynosić
około 50 zł, Ŝeby budowa takiego parkingu w ciągu 10 lat się zwróciła,
jest projektem biznesowym nie do spięcia w Ŝaden moŜliwy sposób.
Cieszy mnie równieŜ taka deklaracja, ona jest bardzo ciekawa, płonna,
nacechowana taką głęboką wiarą w ludzi, o tym, Ŝe wzdłuŜ drogi się nie
da parkować, zachęca do przejścia się ulicami głównego miasta
i spojrzenia, jak głęboką fantazją potrafią się wykazywać kierowcy
w temacie parkowania i w sytuacji, w której miejsca parkingowe, parking
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kubaturowy nie powstanie w tym miejscu, bo nie spina się w Ŝadne
sposób bez dotacji albo bez udziału w tym gminy, a przy braku miejsc
parkingowych skończy się oczywiście, nawet przy dwujezdniowym
układzie trasy zielonej parkowaniem na ścieŜkach rowerowych, na
trawnikach i oczywiście zgodnie z wschodnią tradycją, na środku
chodnika. Dziękuję bardzo.
Radny – SZYMON MOŚ
Nie byłbym sobą, gdybym nie podjął tematu podczas naszego
wspólnego spotkania na sesji, gdy idzie o sprawy pasa nadmorskiego.
Przede wszystkim cieszę się bardzo, ze ten plan udało się skończyć i ten
plan udało się skończyć w konkretnym terminie, niestety nie wszystkie
plany dla tego rejonu mają taki walor, Ŝe moŜna powiedzieć o nim,
Ŝe w jakimś konkretnym terminie zostaną skończone, a szkoda, bo
czasami trochę odwagi procentuje i jest w stosunku do mieszkańców
moim zdaniem bardziej rozwiązaniem transparentnym i uczciwym.
Chciałbym w tym miejscu podziękować, nie powtarzając juŜ tego, co
mówiłem na KRPiOŚ, na której miałem zaszczyt być gościem
i przyjemność, chociaŜ nie jestem członkiem tej komisji, w tej sprawie.
Chciałbym podziękować zarówno komisji, która dość sporo zasadnych
uwag do tego planu wniosła, chciałbym podziękować teŜ koledze
radnemu Słodkowskiemu, jako szefowi KR, Ŝe czuwał nad tym planem.
Powiem tak, jeŜeli chodzi o parking i odnosząc się do tego, co powiedział
tutaj właśnie kolega Dariusz Słodkowski, to teŜ chciałem zwrócić uwagę,
Ŝe jakiś czas temu zgłosiłem postulat aby w ciągu ulicy Dąbrowszczaków
taki parking dodatkowy powstał po drugiej stronie, ci, którzy znają ten
teren, wiedzą, Ŝe po jednej stronie taki parking juŜ jest, wzdłuŜ ulicy
moŜna zaparkować i zgłaszałem o to aby go rozszerzyć i wydaje mi się,
Ŝe to lepsza i na pewno bardziej realna perspektywa niŜ parkingi
kubaturowe, które rzeczywiście ekonomicznie mogą być raczej
nieopłacalne i moŜe rzeczywiście nie są najlepszym rozwiązaniem dla
tego terenu i tutaj chciałbym przedstawicielom prezydenta o taką
szczególną Ŝyczliwość dlatego poprosić, bo rzeczywiście to taki parking
sezonowy i w trakcie sezonu jednak tam mamy duŜy kłopot
z zaparkowaniem, na tym cierpią i przyjeŜdŜający i mieszkańcy, a poza
sezonem tego problemu w zasadzie nie ma, więc moŜe byłoby to jakieś
rozwiązanie. I cieszy to, Ŝe ten plan jest planem o niskiej zabudowie, Ŝe
to jest plan, który ten park przywraca, utrzymuje go jako park dostępny
dla mieszkańców, dostępny dla ludzi i Ŝyczyłbym sobie, Ŝe wszystkie
inne pozostałe w obrębie parku tereny objęte planami równieŜ takimi
załoŜeniami się charakteryzowały, abyśmy przede wszystkim mówiąc
o parku nadmorskim mówili o ludziach, którzy ten park tłumnie
odwiedzają, mieszkańcach Przymorza, Zaspy, całego Gdańska, byśmy
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przede wszystkim myśleli o nich, nie o hotelarzach, nie o biznesmenach,
którzy chcieliby tam budować wieŜowce i sprzedawać mieszkania,
a przede wszystkim o ludziach, a ludzie chcą tego parku, chcą go
rozszerzyć maksymalnie, cieszą się z tego, Ŝe miasto tak dba o ten teren
i temu zawsze powinniśmy przyklasnąć, więc na końcu, trochę wzorując
się na Katonie, zakończę swoją wypowiedź, krótkim hasłem, które
zawsze podnoszę przy tym temacie – nie dla wieŜowców, nie dla hoteli
w parku nadmorskim, ten park musi być parkiem dla ludzi i ten plan jest
dobrym planem, który powinien być wzorem dla planowania tego terenu,
dziękuję.
Radny – KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, faktycznie ten plan, jest dosyć duŜy obszar tej części
miasta Gdańska, natomiast mieliśmy tutaj bardzo dobrą okazję aby ten
plan moŜna było powiększyć aby ten plan był znacznie większy. Wie pan
o glosach, bo te głosy do pana docierały, sam zresztą teŜ o tym panu
mówiłem, aby się pokusić o to aby dla tego pasa, pasa nadmorskiego
wziąć opracować plan, który by obejmował znacznie większy teren, być
moŜe, Ŝe od samych granic Sopotu, ale na pewno ulicy Pomorskiej, w
stronę, na wschód patrząc, co najmniej do ulicy Hallera, są przecieŜ
głosy w mieście Gdańsku aby zrobić to jeszcze dalej, nawet do Nowego
Portu. Tutaj ten plan powoduje, Ŝe taki ruch nie został podjęty. Ja wiem,
co pan odpowie, bo o tym mówiliśmy na komisji, pan powie za chwilę, Ŝe
te graniczne tereny mają juŜ swoje miejscowe plany, moŜe poza
niewielkimi fragmentami, ale ten rozszerzony plan by spowodował, Ŝeby
ten teren nadmorski był bardziej uporządkowany. Padło tutaj przed
chwilą zdanie, Ŝe nie dla wysokościowców, natomiast wiemy, Ŝe
w granicach planu było przy Hallera, tam te wysokościowce są
przewidziane, tam są przewidziane równieŜ parkingi wielopoziomowe.
Dzisiaj tutaj pan mówił o tym, Ŝe ekonomia spowoduje, Ŝe ten parking
wielopoziomowy przy tym planie, on nigdy nie powstanie. On
prawdopodobnie nigdy nie powstanie, ale po co w takim razie, jeŜeli
zakładamy coś takiego, po co to w ogóle wpisywać? Po co wpisywać tą
drogę, która będzie rzadko uŜywana? Dzisiaj jest uŜywany dojazd od
strony Jana Pawła II, sam pan dzisiaj to powiedział, Ŝe to będzie
niezwykle rzadko uŜywane, niezwykle – pan tego słowa nie uŜył, ale
będzie to rzadko uŜywane. Po co to wpisywać, po co teren zielony
następny zabierać? TakŜe nie chciałbym tu dłuŜej juŜ na ten temat
mówić, bo na komisjach o tym duŜo mówiliśmy, ja uwaŜam, Ŝe ten plan
jest niedopracowany i w związku z tym ja będę głosował przeciwko temu
planowi, bo ma on duŜe niedoróbki, których nie powinniśmy tutaj
akceptować. Dziękuję bardzo.
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Radna – JOLANTA BANACH
Ja chciałam skromniej zapytać, skromniej niŜ imponująca oracja pana
radnego Mosia, tak imponująca, Ŝe nie byłabym w stanie powtórzyć.
Więc skromnie chciałam zapytać, którędy, proszę pokazać na tym
planie, przewiduje pan przez park dojazd pojazdów i samochodów
technicznych, awaryjnych, dostawczych i jakie będą moŜliwości
sankcyjne, jeŜeli chodzi o wyegzekwowanie zakazu wjazdu przez park
innych samochodów i czy w ogóle? Ja wiem, moŜe to i nie do pana
dyrektora, tylko trzeba sobie uświadomić to, Ŝe być moŜe zupełnie
iluzoryczna będzie moŜliwość wyegzekwowania aby przez ten park
jeździły tylko techniczne i dostawcze a nie np. samochody właścicieli.
Kto tego dopilnuje, krótko mówiąc?
Radna – AGNIESZKA OWCZARCZAK – Wiceprzewodnicząca RMG
Trudno przychodzi mi bronić parkingu, ale muszę tutaj wyrazić swój
sprzeciw przeciwko temu, co przed chwilą powiedział pan radny Wiecki.
NiezaleŜnie od tego, czy ten parking kubaturowy w tym miejscu
powstanie czy nie, on nie zabiera Ŝadnych terenów zielonych. Na tym
planie mają państwo zaznaczony ten parking, dokładnie w tym miejscu,
w którym obecnie jest parking naziemny, takŜe nie mówmy tutaj, Ŝe pod
parking zabieramy jakiekolwiek tereny zielone.
Radna – MAŁGORZATA CHMIEL
Ja teŜ się nie zgadzam z panem Wieckim, tak, jak koleŜanka, ale
głównie z tym stwierdzeniem, Ŝe plan jest niedopracowany. Plan
procedowany był wiele lat, od 2005 roku, wiele razy następowały zmiany,
pod wpływem wniosków mieszkańców, radnych, nawet w ostatniej chwili
zgłosiliśmy, dzięki rzeczywiście pana Darka Słodkowskiego uwagom,
zmieniliśmy trzy, juŜ nie chce mówić jakie, bo państwo wiedzą, w trzech
punktach zmieniliśmy ten plan zagospodarowania przestrzennego jako
komisja. Naprawdę wiele razy dyskutowaliśmy, ten plan jest bardzo
dopracowany, za co bardzo dziękujemy Biuru, dlatego, Ŝe naprawdę
duŜą robotę z tym planem zrobiło i wydaje mi się, Ŝe jest to naprawdę
dobry plan, który przede wszystkim chroni całą tą przestrzeń jako
przestrzeń publiczną, przestrzeń rekreacyjną, która jest miejscem
odpoczynku nie tylko dla gdańszczan, ale na ten teren, Ŝeby
odpoczywać przyjeŜdŜają mieszkańcy z całego regionu, duŜo większego
niŜ nasze miasto. I naleŜy rzeczywiście chronić. Jeszcze chciałam się
zwrócić do pana Wieckiego, równieŜ się nie zgadzam z panem, Ŝe
naleŜy dla całego pasa nadmorskiego od granicy Sopotu aŜ w drugą
stronę do końca, opracować plan zagospodarowania, poniewaŜ takiego
planu zagospodarowania nigdy byśmy nie uchwalili. On byłby zbyt duŜy,
zbyt duŜo problemów by zawierał. Natomiast jak najbardziej uwaŜam i to
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teŜ mówiłam o tym na posiedzeniu komisji, Ŝe naleŜy zrobić koncepcję,
koncepcję terenów nadmorskich, jak sobie wyobraŜamy, czy idziemy
właśnie w kierunku wysokich budynków, ja tutaj się teŜ zgadzam
z przedmówcami, Ŝe jestem przeciwnikiem takiej formy zabudowy czy
idziemy w inne formy. Dziękuję bardzo.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja musze powiedzieć, Ŝe dawno nie słyszałem aby przeciwstawiać
przedsiębiorców tzw. potrzebom zwykłych ludzi. To jest szokujące
i myślę, Ŝe na takiej sali takie przeciwstawienia nigdy nie powinny paść.
JeŜeli chcemy Ŝeby te tereny, te miejsce, nasze wybrzeŜe, nasze, były
uczęszczane, one muszą posiadać infrastrukturę. My musimy, tą
infrastrukturę mogą zbudować tylko przedsiębiorcy i nie widzę tu Ŝadnej
sprzeczności z przedsiębiorcami usług hotelowych z interesem turystów
i mieszkańców. Takie tezy są po prostu szkodliwe i mam nadzieję, Ŝe po
prostu nie będą płynęły z tej sali i nie będą po prostu odstraszały
przedsiębiorców od Gdańska. Dziękuję bardzo.
Radny – KRZYSZTOF WIECKI
Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, Ŝe ja nie powiedziałem, Ŝe od granicy
z Sopotu, powiedziałem o tym, Ŝe są takie głosy w mieście, Ŝeby to
zrobić od granicy z Sopotem, natomiast ja mówiłem o ulicy Pomorskiej
i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to mówiłem o drodze a nie o tym, Ŝe
parking piętrowy zabierze tereny zielone. Owszem, jak juŜ o tym
mówimy, to w jakieś części to równieŜ, bo są tam na tym parkingu
poziomym, są równieŜ tereny zielone, ale ja w swojej wypowiedzi
poprzedniej o tym nic nie wspomniałem. Dziękuję.
Radny – PIOTR GRZELAK
Chciałbym się zgodzić z panią Małgorzatą Chmiel co do koncepcji
zagospodarowania pasa nadmorskiego, chciałbym tę wypowiedź jeszcze
poszerzyć, dlatego, Ŝe przy okazji i tego planu zagospodarowania i teŜ
dyskusji nad planem południowo-wschodnich części traktu na molo,
wynika, Ŝe tak naprawdę nie wypracowaliśmy wspólnie koncepcji na
rozwój tych terenów. Mamy do czynienia z sytuacją, w której na swoistą
rewitalizację czeka Brzeźno, ja uwaŜam, Ŝe jest to, tak naprawdę
wystarczy mały zapalnik aby Brzeźno stało się kurortem i chciałbym,
Ŝebyśmy zamiast wypowiadania nie dla wieŜowców, podyskutowali
o tym, w jaki sposób sprawić aby np. Brzeźno tę swoja szansę
rozwojową wykorzystało. Tutaj wyjątkowo zgodzę się przy tej okazji
z panem Wiesławem Kamińskim, Ŝe nie wolno nam przeciwstawiać w tej
sytuacji przedsiębiorców potrzebom mieszkańcom, bo to dzięki
przedsiębiorcom ta szansa mogła by być wykorzystana. Dziękuję
bardzo.
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Radny – PIOTR BORAWSKI
Ja tak z ciekawości, bo usłyszałem głos pana radnego Kamińskiego,
chciałem wiedzieć czy ta zgoda na zabudowę wysokimi wieŜowcami
parku Reagana, pasa nadmorskiego, to to jest głos pana radnego
Kamińskiego, czy to jest oficjalne stanowisko klubu PiS?
Radny – SZYMON MOŚ
Niektórzy widocznie z moich przedmówców za duŜo przebywają poza
Gdańskiem i nie wiedzą, jakie jest społeczne podejście tego, ja wiem, bo
jestem w kontakcie z moimi wyborcami, bo to okręg, w którym nie tylko
się urodziłem i mieszkam przez całe Ŝycie, ale teŜ okręg, z którym
staram się utrzymywać regularny kontakt, to, co obiecałem moim
wyborcom, to, co obiecałem mieszkańcom tych dzielnic, to nieustanne
zabieganie o to aby park Reagana był maksymalnie dostępny dla
mieszkańców, by wszystkie te tereny były jak najlepiej pod tym kątem
wykorzystywane, by ten park był poszerzany, bo ten park jest dobry,
potrzebny i myślę, Ŝe co do tego nie ma wątpliwości. Wydaje mi się teŜ,
Ŝe łapanie czy sprowadzanie tej dyskusji do jakichś erystycznych
chwytów to nie jest ten kierunek, ja oczywiście nie mówię
o przedsiębiorcach w sposób negatywny i to nie ja jestem z partii, która
piętnowała niegdyś przedsiębiorców, róŜnymi akcjami politycznymi, ja po
prostu mówię o tym, Ŝe wolałbym aby na terenach, o których mowa w
kontekście kolejnych planów zagospodarowania w tym rejonie, aby na
tych terenach powstawał park i ten park się rozszerzał. Mówię o tym aby
ten park, oczywiście z towarzyszącymi usługami, ale usługami właśnie
rekreacyjnymi i sportowymi, cały czas piękniał i się powiększał. I mówię
o tym, Ŝe nie chcę kiereszować tego terenu wieŜowcami, Ŝe nie chcę
kiereszować tego terenu kolejnymi deweloperskimi inwestycjami, nie ma
znaczenia, kto je przeprowadza, waŜne jest, Ŝe to są te inwestycje, które
stoją w sprzeczności z poszerzaniem parku i poszerzaniem tego terenu
jako terenu rekreacyjnego. Więc prostuję te wszystkie nieścisłości, raz
jeszcze powiem, bo taka jest po prostu moja opinia, Ŝe to nie jest
miejsce na budowanie wieŜowców i tak ten teren juŜ jest
pokiereszowany inwestycjami mieszkaniowymi, których tam po prostu
być nie powinno.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
JeŜeli chodzi o Brzeźno i charakter kurortu, to pan Haffner juŜ dawno
temu wymyślił, Ŝeby Brzeźno takim kurortem było, niestety, jest to
miejsce najbardziej zaniedbane w Gdańsku i to jest o tyle bolesne, Ŝe to
jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest po prostu dojście do zatoki. To,
Ŝe równieŜ w tych budŜetach i w przyszłych budŜetach miasto Gdańsk
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pomija inwestycje w Brzeźnie, to to jest po prostu rzeczywiście bardzo,
bardzo niedobrze i moŜna to było zmienić i moŜna to zmienić, wystarczy
po prostu zacząć inwestować w te przepiękne, z duŜymi moŜliwościami
miejsce. Dziękuję bardzo.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Ja chciałbym tylko udzielić odpowiedzi pani radnej Banach, dojazd do
tego terenu usługowego jest tylko określony w karcie terenu, jako dojazd,
który idzie od parkingu, istniejącego, poprzez teren 009, pani architekt
Grzywacz pokazuje potencjalne miejsce, do tych terenów usługowych,
natomiast sam szczegółowy przebieg będzie ustalony w koncepcji
zagospodarowania planu. Teraz co do egzekucji tego zakazu, więc
w poziomie planowania przestrzennego ta egzekucja będzie polegała na
tym, Ŝe na terenach czerwonych – usługowych po prostu nie będzie
miejsc parkingowych dla załogi i dla klientów. Natomiast konkretne
zasady ruchu drogowego będą egzekwowane przez policję czy przez
zarządcę terenu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo, głosów więcej nie ma w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku?
za
- 23
przeciw
- 8
wstrzymało się
- 0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/796/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłuŜeniu
alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
12). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej
w mieście Gdańsku (druk 847);
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MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 847 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 25
- 0
- 1

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

Uchwałę Nr XXXV/797/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej
w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
13).
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy
Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 837);
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 837 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRPiOŚ opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma.
Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/798/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście
Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

14).
o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon ulic Pohulanka
i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 848);
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 848 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRPiOŚ opinia pozytywna.
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie dyrektorze, przy okazji tego parkingu, bo podobną tematykę
poruszaliśmy dla, jeśli mnie pamięć nie myli, dla Dworu Oliwskiego
i koncepcji w Oliwie budowy parkingu. Czy plany miejscowe zakładają
technologie budowy takich parkingów, do czego zmierzam, otóŜ Ŝeby ten
teren zielony i teŜ słuŜący parking okazjonalnie, bo jak domyślam się,
jest on potrzebny tylko w niedziele przez kilka godzin, czy one zakłada
całkowite wybrukowanie, wyłoŜenie kostką wyasfaltowanie czy jest
moŜliwość dopuszczenia w planach wykładanie jakby płytami jumbo, tą
technologią jak na parkingach tych miejsc zielonych, jak na parkingach
PGE Areny, czy takie zapisy Biuro w plany wprowadza?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie radny, istnieje taka moŜliwość i często jest to stosowane, nie
poprzez określenie technologii konkretnych płyt, ale poprzez ustalenie
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej i wtedy rzeczywiście
inwestor musi zastosować taką technologię w postaci dziurawych płyt
albo siatek w których ten parametr powierzchni biologicznie czynnej jest
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zachowany, ale tu oczywiście moŜemy mówić tylko o niskiej zieleni, czyli
trawie, sad czyli drzewa tak czy owak będą musiały być wycięte.
Radna – śANETA GERYK
Panie przewodniczący, ja mam pytanie odnośnie parkingu
przykościelnego, który ma powstać, kto będzie zarządcą, czy miasto, kto
będzie dbał o ten parking, czy parking będzie ogólnodostępny i czy
będzie bezpłatny?
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Parking jest na terenie kościelnym, wobec tego zarządcą będzie kościół,
a czy będzie płatny i dostępny w inne dni, tego nie wiem.
Radny – JAROMIR FALANDYSZ
Ja tym terenie są od dawna bardzo duŜe problemy z parkowaniem, ze
względu na bliskość urzędów, sądów, szpitala, ale mnie zastanawia, czy
ten problem miało rozwiązać wprowadzenie stref płatnego parkowania
w tamtym miejscu i w okolicach, czy jest jeszcze sens budować tam
kolejny parking?
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tam jest rzeczywiście problem, bo tam jeŜdŜę prawie codziennie.
Radny – MAREK BUMBLIS
KaŜdy, kto przebywa w tamtym miejscu a radni ze śródmieścia chyba
często skracają sobie drogę do Urzędu Miejskiego, przejeŜdŜając przez
Pohulankę, widzi, jak wielka jest potrzeba usług parkingowych w tamtym
miejscu, sąsiedztwo szpitali, sądów, róŜnych instytucji publicznych
wymusza taką rzecz. Jak się zbilansuje skalę, strumień samochodów,
którą tam przebywa i nałoŜy na to to, co się w tej chwili dzieje, to nikt nie
moŜe podwaŜyć tego, Ŝe tam są potrzebne profesjonalne usługi
parkingowe, w miejsce zaniedbanej zieleni, która niczemu aktualnie nie
słuŜy, dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Ja teŜ potwierdzam, ja tam codziennie jadę, wracam inną drogą, ale rano
jadąc to ja widzę, jakie tam sceny się dzieją z tyłu, w okolicach kościoła
i w okolicach tutaj szpitala, takŜe rzeczywiście bardzo dobry pomysł, Ŝe
ten teren trzeba w jakiś sposób ucywilizować.
Radny – JAROMIR FALANDYSZ
Tylko tak, jeszcze nie wiadomo, czy ten parking będzie płatny, przecieŜ
tam na terenie przylegającym do szpitala MSWiA jest parking płatny
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i tam miejsca parkingowe zawsze są wolne, tam zajęte są tylko miejsca
bezpłatne.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Tu mówimy o tej ulicy koło sądu, tak? Pan dyrektor chce coś dodać?
Nie, dziękuję. Więcej głosów nie ma, kto z pań i panów jest za podjęciem
druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 25
- 3
- 1

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

Uchwałę Nr XXXV/799/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Śródmieście
rejon
ulic
Pohulanka
i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
15). w sprawie zmiany uchwały nr LI/1439/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II
w mieście Gdańsku (druk 849);
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały nr 849 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KRPiOŚ opinia pozytywna.
Radny – KAZIMIERZ KORALEWSKI
Pytanie, czy Generalna Dyrekcja planuje rozwinięcie tego węzła,
nazwijmy go Szadółki i drugie pytanie, ta droga wzdłuŜ obwodnicy którą
ma zbierać ruch, ma być zbudowana na koszt miasta czy inwestora?
Dziękuję.
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MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie radny, więc jeśli chodzi o wybór inwestorów, to nie jest
przesądzone i na razie, Generalna Dyrekcja nie ukrywa, Ŝe jej zadaniem
jest modernizacja węzła Szadółki i projekt planu w pewnym fragmencie
teŜ będzie modyfikował przeznaczenie pod węzeł, ta jezdnia zbierającorozdzielająca będzie z całą pewnością w eksploatacji Dyrekcji
Generalnej, chyba, Ŝe cała obwodnica, tak się mówi, Ŝe cała obwodnica
w ogóle będzie przekazana gminom, w momencie gdyby została
zrealizowana obwodnica metropolitalna, ale póki co jest to w kompetencji
Dyrekcji Generalnej, natomiast budować prawdopodobnie będzie
inwestor w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych, poniewaŜ
wszystkie pozostałe strony, czyli miasto oraz Dyrekcja Generalna
deklarują, Ŝe nie mają środków.
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie przewodniczący, juŜ na etapie przystąpienia do sporządzania
planu na komisji odbyła się sługa i oŜywiona dyskusja, w temacie tego
planu zagospodarowania przestrzennego, członkowie komisji złoŜyli
szereg propozycji, uwag, podzielili się wątpliwościami, które mam
nadzieję, będą refleksją oraz wskazówką dla pana dyrektora oraz
planistów przy sporządzaniu tego planu. warto teŜ nadmienić, Ŝe te
wątpliwości a warto teŜ nadmienić, Ŝe gościem komisji było zarówno
BRG jak i inŜynierowie z ZDiZ, którzy szerzej przedstawili nam zakres tej
inwestycji, jak i inwestycji drogowych rozbudowy węzła Szadółki, więc
my jako komisja, myślę, Ŝe tu mogę powiedzieć w imieniu pani
przewodniczącej oraz kolegi wiceprzewodniczącego, będziemy tematu
tego planu zagospodarowania przestrzennego doglądali.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Głosy się wyczerpały, dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 22
- 0
- 8

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

Uchwałę Nr XXXV/800/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w sprawie zmiany uchwały nr LI/1439/10 Rady Miasta Gdańska
z
dnia
26
sierpnia 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki Lubowidzka II w mieście Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

15). w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska) (druk 840);
BOGUMIŁ KOCZOT – Dyrektor Wydział Geodezji
Przedstawił projekt uchwały nr 840 zgodnie
uzasadnieniem.

z

załączonym

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KKiP opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/801/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska)
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

16). w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
(druk 850);
JANUSZ TARNACKI – kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Przedstawił projekt uchwały nr 850 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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Dziękuję bardzo. KSiB, KKiP opinia pozytywna.
Radny – ADAM NIERODA
JuŜ tradycyjnie jak co roku chciałbym zadać pytanie w tej sprawie, w jaki
sposób wygląda proces informowania wspólnot mieszkaniowych o ich
prawach tutaj, o tym, jakie trzeba spełnić warunki, bo wiadomo, Ŝe
kościołom, które dysponują swoimi prawnikami, mają o wiele większe
doświadczenie w tym względzie, o wiele łatwiej aplikować o te środki,
dziękuję.
JANUSZ TARNACKI – kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Rzeczywiście, od wielu lat praktyka wskazuje, Ŝe kościoły sprawniej
sobie radzą z ubieganiem się o dotacje, tym niemniej nie wynika to
z niedoinformowania. Bowiem informowanie jest jednakowe w stosunku
do wszystkich i pomoc przy wypełnianiu nawet wniosku jest moim
zdaniem na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie mogę nic sobie
zarzucić, nawet są takie przypadki, Ŝe wręcz wypełniamy takie wnioski
osobom, które mają z tym jakikolwiek problem. Informacja jest naprawdę
pełna i zawsze moŜna czy telefonicznie czy osobiście umówić się i tutaj
pełną informację naprawdę uzyskujemy, ale jeśli chodzi o wspólnoty
mieszkaniowe, proszę państwa, to, co mówiłem w ubiegłych latach, tutaj
problem jest nieco inny, wspólnoty mieszkaniowe, które są dysponentem
obiektów, które nie są najwyŜszej wartości, natomiast są formalnie
wpisane do rejestru zabytków, mają problem z pozyskaniem środków na
zaspokojenie tzw. wkładu własnego. W przypadku kościołów te obiekty,
czy właściciele tych środków ubiegają się dodatkowo o środki
w Ministerstwie Kultury i często pozyskują. Tam jest zupełnie inny
system przyznawania dotacji, tam się wartościuje bardziej niŜ u nas
obiekty, trzeba zebrać ilość punktów Ŝeby w ogóle mógł formalnie taki
wniosek być zakwalifikowany i w przypadku wspólnot mieszkaniowych
obawiam się, Ŝe jest to niezmiernie trudne, tak samo marszałek
województwa, z tego, co wiem, takich dotacji, przynajmniej tu w
Gdańsku, wspólnotom nie udziela, czyli powiedzmy, Ŝe jeŜeli jest obiekt,
który się kwalifikuje do 50% dotacji, to pozostałą część muszą wspólnoty
zaciągnąć kredyt i same to sfinansować, tak i to jest największy problem.
Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie dyrektorze, ja podobnie jak kolega Nieroda, pragnę teŜ w tym roku
po raz kolejny zwrócić się jakby z tym samym apelem i z tym samym
wnioskiem. Po części powiedział to juŜ kolega Nieroda, właśnie kwestie
podziału tych środków na część, nazwijmy to sakralną i świecką, widać
taką raŜącą dysproporcję pomiędzy podziałem tych środków. Warto
w tym momencie tego, co mówię, powiedzieć równieŜ, Ŝe nie jest to głos
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przeciwko przyznawaniu środków na obiekty sakralne, stanowią istotne
dziedzictwo, w niektórych obszarach jedyne dziedzictwo zabytkowe,
kulturalne tysiącletniego Gdańska. Niemniej jednak miasto takie, jak
Gdańsk, z tą bogatą, choć nieliczną warstwą zabytkową, co lepsze, do
tej strefy zabytkowej zaczynamy równieŜ dołączać wytwórstwo po roku
45, czyli juŜ z czasów odbudowy ono coraz częściej w mentalności ludzi,
niezgodnie prawdą historyczną, jest elementami historycznego
dziedzictwa powojennej odbudowy pionierów Gdańska i jego stan się
pogarsza. Ja jako przewodniczący KR wielokrotnie, zwłaszcza
w ostatnim czasie jestem zagadywany, poruszane są te tematy
dotyczące konserwacji, nie ukrywam, Ŝe najczęściej jest to tematyka
konserwacji przedproŜy oraz elewacji, prac remontowych, kosztów
związanych oraz wymogów, jakie nakładane są takŜe przez słuŜby
konserwatorskie w zakresie renowacji tych zabytków a tutaj mówimy
o elewacjach, jest znaczny. On jest często nie do udźwignięcia przez
dość ubogie wspólnoty mieszkaniowe głównego miasta pokutuje gdzieś
ten robotniczy charakter Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Starówka czyli tego powojennego sposobu zagospodarowania tego
obszaru. Myślę jednak, Ŝe to jest dyskusja, która wybiega daleko poza
moŜliwości naszej dzisiejszej rozmowy, będę chciał pana dyrektora
zaprosić na posiedzenie KR, Ŝebyśmy nad tym tematem szerzej się
zastanowili w kolejnych latach, ubolewam, Ŝe nie ma na sali pani
skarbnik, jest to rzeczywiście kwestia, która po prostu wymaga
zwiększenia środków. Niemniej jednak czerpanie profitów historycznych
oraz korzystanie z tego przywileju centrum metropolii głównego i starego
miasta jako tego dziedzictwa historycznego, chronionego takŜe prawnie
jako pomnik historii, wymaga nakładów finansowych, które muszą
wykraczać poza moŜliwości finansowania wspólnot, w tym rozumieniu,
Ŝe muszą one być dofinansowywane przez gminę w znacznym zakresie
niŜ remont, przekazywanie dotacji trzech wspólnotom rocznie.
JANUSZ TARNACKI – kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tyle wątków pan radny
poruszył, Ŝe ja nie wiem czy wchodzić w dyskusję, bo ja powiem
króciutko, dysponujemy określonymi środkami i nimi dysponujemy.
Po drugie, dysproporcje zawsze będą, bo najbardziej wartościowe
obiekty to są właśnie obiekty sakralne plus te, którymi dysponuje
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Natomiast resztę wątków to ja
myślę, Ŝe dam się chętnie zaprosić na komisję i bardzo szczegółowo
sobie wtedy omówimy pewne zasady i pewne moŜliwości prawne, bo to
nie jest tylko kwestia widzimisię prezydenta czy konserwatora czy
kogokolwiek, tylko są pewne uwarunkowania prawne, w których moŜna
tego typu dotacje przekazywać.
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Radny – DARIUSZ SŁODKOWSKI
Tak, to, Ŝe moŜna, to jest przykład tegoroczny, czyli 300 tys. zł, które,
pani sekretarz, całuję rączki za znalezienie tej kwoty, pani skarbnik, ale
pani sekretarz teŜ mogę, za znalezienie 300 tys. zł na remont elewacji na
ulicy Ogranej na odcinku od ulicy Garbary do ulicy Pocztowej, 300 tys. zł
to w projekcie realizowanym przez Referat Estetyzacji Miasta moŜliwość
wyremontowania około 10 elewacji, to będzie bardzo istotny zabieg
poprawiający estetykę dość szarej, ciemnej ponurej ulicy Ogarnej,
którego efekty będziemy widzieli gdzieś w połowie roku, do października.
Radna – JOLANTA BANACH
Mnie się wydawało, Ŝe pan dyrektor wytłumaczył dlaczego wspólnoty
mają większy kłopot w organizowaniu tzw. wkładu własnego i to jest, jak
rozumiem, główna przyczyna, dla której występują one rzadziej o
dofinansowanie niŜ inne podmioty, przede wszystkim podmioty
kościelne, które mają większą moŜliwość. I przepraszam za moją
ignorancję, ale czy w wyjątkowych przypadkach, wymagających
szczególnej ochrony konserwatorskiej, to dofinansowanie mogłoby być
większe bez konieczności zabezpieczania 50% wkładu własnego.
JANUSZ TARNACKI – kierownik Referatu Ochrony Zabytków
Tylko ja powiedziałem o przykładzie najbardziej niekorzystnym dla
wspólnot, ale oczywiście istnieją takie przypadki, takie obiekty, które
kwalifikują się do tej wyŜszej półki, mianowicie do 75% i kilka lat temu
była taka sytuacja, Ŝe wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Wasowskiego,
która wykonywała kompleksowy remont i on był trudny, dostała aŜ 500
tys., naprawdę to było bardzo duŜo. TakŜe tutaj, proszę?, tak,
Wasowskiego lub Matejki. TakŜe to zaleŜy od obiektu.
Radny – WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja Ŝałuję, Ŝe nie ma pani skarbnik, bo mam nadzieję, Ŝe wyciągnęłaby te
ręce, bo chciałem się rzucić do całowania, bo okazuje się, Ŝe w mieście
Gdańsku to finansowanie na zabytki czy inne załatwia się poprzez
całowanie rączek pani skarbnik. I muszę powiedzieć, Ŝe panie
przewodniczący PO, ja bardzo proszę, Ŝeby pan w moim imieniu zwrócił
się do władz PO aby selekcję na kandydatów na radnych zrobić jakąś
bardziej powaŜną, dlatego, Ŝe takiego bzdur, są granice bzdur, po
prostu, które moŜna, człowiek moŜe wysłuchać. Propozycja dzielenia
zabytków na sakralne i inne i propozycje te, które tutaj padały to jest po
prostu jakiś szok, to jest szaleństwo jakieś, dziękuję bardzo.
Radny – MAREK BUMBLIS
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Panie przewodniczący, wysoka rado, ja się bardzo cieszę z tego, Ŝe,
jestem radnym juŜ od wielu lat i bardzo się cieszę z tego, Ŝe miasto
Gdańsk jest bardzo konsekwentne we wspomaganiu w ratowaniu
najcenniejszych naszych zabytków. Niestety Gdańsk nie jest Krakowem,
ale coraz większe szanse ma na to, Ŝeby Kraków przypominać od strony
Swojego dziedzictwa kulturowego, Ŝe warto w ruchomości
i nieruchomości sakralne, które były jak gdyby wyznacznikiem
kulturalnym czasów wczesnego baroku, gotyku przedtem, Ŝeby
inwestować, Ŝeby oddać toŜsamość i duszę miasta. Tym bardziej, Ŝe jest
bardzo bogata ikonografia i dokumentacja udokumentowana min. przez
prof. Doyrera przed wojną, który niejako przewidział to, co się
z Gdańskiem stało w 45 roku. Jest co naprawiać i wiemy jak naprawiać,
swoją oprawę znajdują liczne ruchomości, które do tej pory gdzieś tam
tułały się po innych zabytkach, nie będących ich miejscem
przeznaczenia, przykład franciszkanów organów, przykład rejonu
kościoła św. Józefa, gdzie jakŜe zyskała przestrzeń publiczna, ta brama,
która do tej pory była odrapana, zyskała swoje nowe Ŝycie a jest to mały
sukces, przyznaję, się bardzo cieszę, Ŝe wspólnoty mieszkaniowe
równieŜ zostały zauwaŜone i w miejscu szczególnego prestiŜu otrzymują
realną pomoc miasta. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wyczerpaliśmy przy tym druku
rzeczywiście długą listę mówców. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/802/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
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17). w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta
Gdańska w roku 2013 (druk 866);
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały nr 866 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. KSSiOZ, KSiB opinia pozytywna.
Radna – JOLANTA BANACH
Ja pytałam wtedy, kiedy była stosowna zmiana budŜetu dotycząca
wyasygnowania tych środków, pytałam panią prezydent czy gmina
będzie miała jakiekolwiek wpływ na kształtowanie się ceny za pobyt
dziecka w przedszkolu dotowanym z pieniędzy publicznych. Pytałam
dlatego, Ŝe jeśli chodzi o przedszkola, to juŜ mamy taką sytuację, Ŝe
proporcja między publicznymi a niepublicznymi przedszkolami jest
właściwie 50/50 a licząc punkty przedszkolne 81 niepublicznych i 58
publicznych i ta proporcja nie powoduje, Ŝe obniŜane są ceny za
przedszkola
niepubliczne,
tam
róŜnica
między
publicznymi
a niepublicznymi dalej waha się od 50 do kilkuset procent. I ja się
ucieszyłam z tej deklaracji, pani prezydent, Ŝe będzie pani jakiś wpływ
próbowała mieć na odpłatność za pobyt dziecka w Ŝłobkach dotowanych
z pieniędzy publicznych, tylko Ŝe oczywiście w świetle ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 nie będzie takiej moŜliwości, po prostu nie
będzie. Nie moŜna zawrzeć w Ŝadnej umowie ani w tej uchwale
czegokolwiek co dotyczyłoby stymulowania odpłatności w podmiocie,
który prowadzi przecieŜ swoją działalność w oparciu o regulowaną
działalność gospodarczą. Ale fakt, Ŝe ta ustawa jest w ten sposób
pomyślana, iŜ Ŝłobki dotowane równieŜ z pieniędzy publicznych mogą
prowadzić swoją działalność w oparciu o ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej, jest to działalność gospodarcza regulowana,
ten fakt moŜe prowadzić do róŜnych konsekwencji, czego byliśmy
świadkami w Starogardzie. Stąd w art. 55 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 przewidziano, Ŝe nadzór nad nimi sprawuje wójt,
prezydent i burmistrz. I chciałam panią prezydent zapytać, czy w związku
z tym będziemy mogli na najbliŜszej sesji zapoznać się z planem
nadzoru nad tymi Ŝłobkami, które dostaną te pieniądze z dotacji
publicznej. Bardzo, bardzo bym na to uczulała i prosiła.
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EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tak, oczywiście, ten plan nadzorów wprawdzie wymagany jest wyłącznie
w takim charakterze organizacyjnym, nie pogłębionym merytorycznym,
ale my przedstawimy państwu równieŜ tą stronę merytoryczną, poniewaŜ
warunki, jakie spełnić musi wpisując się do rejestru Ŝłobek czy klub
dziecięcy, jednak są w ustawie, przynajmniej w ramowy sposób opisane.
Natomiast wszystko, co moŜemy zrobić, pomoŜemy to doszczegóławiać
w umowie podpisywanej z dotowaną placówką i przedstawimy państwu
taką naszą koncepcję tej umowy. Ona jest jeszcze tym uwarunkowana,
Ŝe mamy prawo określania tych warunków, zwłaszcza, Ŝe my nie mamy
obowiązku a moŜliwość dotowania, w związku z tym w pewnym zakresie
te warunki postawić jednak moŜemy i będziemy się starać to tak zrobić.
Radna – JOLANTA BANACH
Pani prezydent, ja bardzo przepraszam, czy mogę pani Mario zadać
pytanie jednak na sesji, w związku z tym, co się stało w Starogardzie,
jeśli chodzi o nadzór nad Ŝłobkami niepublicznymi? Dziękuję bardzo.
chciałam zapytać pani prezydent, czy w związku z tym moŜliwe będzie
w umowie np. domaganie się monitoringu wizyjnego? śeby klub albo
przedszkole prowadziło.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Na to szczegółowe pytanie nie potrafię pani w tej chwili odpowiedzieć.
Na pewno zadamy je prawnikom i sprawdzimy czy taka moŜliwość
istnieje, z monitoringiem związana. Myślę, Ŝe.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 25
- 0
- 2

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

Uchwałę Nr XXXV/803/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta
Gdańska w roku 2013
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
18). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 856);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 856 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna.
Radny – WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Ja tak bardzo krótko, ja pragnę tylko swój komentarz wyrazić do tego
całego pakietu uchwał, który jest przed nami, chyba 13 czy 14,
dotyczących restrukturyzacji sieci. Tak to juŜ jest, Ŝe Ŝyjemy w czasach
bardzo dynamicznych zmian i myślę, Ŝe te zmiany musimy monitorować
takŜe pod kątem tworzenia oferty edukacyjnej. Przed nami pakiet
uchwał, który procedowany musi być w odpowiedniej kolejności, bo te
uchwały, o czym chyba pan dyrektor nie wspomniał, tworzą pewny
logiczny ciąg i wydaje się, Ŝe te uchwały mają bardzo, czy będą miały
bardzo korzystny wpływ na gdański system edukacji, z jednej strony
likwidujemy szkoły, ale jest to tak naprawdę likwidacja tylko i wyłącznie
ich szyldów, pustych szkół, więc musimy to zrobić. To, co bardzo
pozytywnie nastraja, to powstanie szkoły czy Zespołu Szkół
Zawodowych przy ulicy Piramowicza, w skład którego, gdzie tworzone
będą profile takie jak monter, mechatronik, elektromechanik, monter
maszyn i urządzeń, czyli zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Drugą taką uchwałą, która moŜe bardzo cieszyć, jest połączenie Zespołu
czy rozwiązanie Zespołów Szkół i połączenie w jedno Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Smoleńskiej Szkół Chemicznych
i SpoŜywczych a takŜe Szkół Ochrony Środowiska. Cieszy takŜe to, Ŝe
przy tej szkole powstaje boisko, o czym juŜ wcześniej dyskutowaliśmy
i swoją radość z tego powodu wyraził pan radny Lech Kaźmierczyk,
takŜe myślę, Ŝe to jest dobry kierunek, z jednej strony tworzymy ciekawą
ofertę edukacyjną, z drugiej strony tworzymy takŜe atrakcyjny obiekt
sportowy i muszę przyznać, Ŝe bardzo optymistycznie teŜ nastawia nas
sam sposób dochodzenia do tych uchwał, uchwały zostały wypracowane
na podstawie konsultacji ze środowiskiem lokalnym, ze społecznością
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szkolna, na wczesnym etapie włączono równieŜ do dyskusji radnych
i myślę, Ŝe uchwały te nie powinny wzbudzać kontrowersji, bardzo
serdecznie zachęcam wszystkich do ich podjęcia. Dziękuję bardzo.
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Panie przewodniczący, wysoka rado, ja teŜ tylko raz zabiorę głos, bo to
jest pakiet łączących się uchwał i rzeczywiście pod względem
merytorycznym nie ma tutaj, panie dyrektorze, Ŝadnych uwag, faktycznie
dobry kierunek w centrum naleŜało juŜ wcześniej to czynić, natomiast,
panie dyrektorze, ja się przypomnę tylko co do jednej sprawy, bo
metodologia uwaŜam, nie jest do końca dobra, gdyŜ ja pisałem prawie
rok temu interpelację w tej sprawie a chodzi mi dokładnie o dokument,
z którego wynikałoby, Ŝe jest jakaś umowa między prezydentem
a marszałkiem dotycząca szkoły na Augustyńskiego. Ja cały czas
twierdzę, Ŝe 4 mln zł, które wydaliśmy juŜ teraz na remont szkoły na
Hallera, ono jest prawdopodobnie kosztem przynajmniej 10 remont ów
gdańskich innych szkół. Ja nie mogłem się w budŜecie doczytać DRMG,
o tych dodatkowych pieniądzach i jeŜeli ktoś mi udowodni, Ŝe te
pieniądze są z innego źródła, to proszę przynajmniej informować
radnych, juŜ nie wspomnę radnych KE, którzy na ten temat kompletnie
nie wydali opinii, nie musieli, bo skoro prosi się nas o plany remontów
i modernizacji gdańskich placówek, to my wydajemy taką opinię,
natomiast akurat te 4 mln zł nie było uwzględnione w Ŝadnych,
powtarzam, Ŝadnych planach remontowych, tym bardziej przez KE
opiniowanych. I mówię, co do meritum sprawy zgoda, natomiast nie
zgadzam się, Ŝeby bez wiedzy radnych miasta Gdańska połowę budŜetu
remontowego przekazywać na remont jednej placówki oświatowej a nie
przedkładając Ŝadnej dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwrotu,
powtarzam, zwrotu kosztów poniesionych przeniesienia tych placówek,
celem
przekazania
obiektu
na
Augustyńskiego
sejmikowi
wojewódzkiemu. JeŜeli taki plan jest, to proszę o tym mówić w sposób
transparentny, a my winniśmy wiedzieć, jakie umowy podpisuje
prezydent miasta Gdańska z marszałkiem, jeŜeli w ogóle taka umowa
jest. TakŜe bardzo serdecznie proszę o ten dokument, bo od roku czasu
nie mogę się go doczekać i powtarzam, jeŜeli my mamy być dobrym
wujkiem, mówię tu o mieszkańcach miasta Gdańska, Ŝeby komuś,
przepraszam, nawet innemu organowi samorządowemu zrobić dobrze,
to ja na ten sposób i na tą metodologię nie wyraŜam zgody.
Proszę o wskazanie źródła finansowania szkoły, remontu szkoły na
Hallera. Dziękuję.
Radna – BEATA WIERZBA
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Szanowni państwo, to co się dzieje teraz w kształceniu zawodowym
w mieście Gdańsku to bardzo, ale top bardzo dobra rzecz. A mianowicie,
ustawa o systemie oświaty z 2009 roku a później rozporządzenie z 2012
z 1 września wprowadzające nową podstawę programową daje nam
szansę na powrót tego, o czym państwo często mówicie tutaj, Ŝe nie
mamy wykształconej kadry tej robotniczej. Dzisiaj, mam wraŜenie, Ŝe
w mieście Gdańsku a myślę, Ŝe tymi działaniami dzisiaj jest to moŜliwe
do zadziałania, doprowadzimy do reaktywacji szkolnictwa zawodowego.
Utworzenie takiego centrum a właściwie dwóch centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego, jest wielką, ale to wielką szansą i dlatego
myślę, Ŝe powinniśmy tutaj jeszcze więcej działań, kolejne powołać
centra, takie branŜowe, aby mogło się szkolnictwo zawodowe rozwijać.
To tyle, dziękuję.
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając tutaj na
pytanie pana radnego Gierszewskiego, chciałbym przeprosić przede
wszystkim, bo w środę na KE pan juŜ się zwrócił z pytaniem
o dokumenty, pisma, jakie między marszałkiem a prezydentem miasta
i szczerze powiem, środa, czwartek, piątek, bo dzisiaj jest poniedziałek,
myśmy ciągle byli nastawieni, Ŝe posiedzenie sesji będzie w czwartek
i dostałby pan materiały, które mam, postaram się w tym tygodniu przed
tradycyjnym czwartkiem udostępnić panu te dokumenty. Druga rzecz,
którą chciałem wyjaśnić, to część środków, które zostały skierowane na
remont budynku przy ulicy Hallera, była głównie związana z budową
centrum wolontariatu, które w czasie Euro 2012 w tym obiekcie było
zlokalizowane. Dziękuję.
Radny – PIOTR GIERSZEWSKI
Tylko chciałem powiedzieć, Ŝe nie mam tu pretensji, panie dyrektorze,
natomiast ja tą interpelację ponad juŜ rok temu juŜ pisałem i wtedy
zgłaszałem co do niej zastrzeŜenia i po prostu jakoś tak dziwnie z tym
nic nie robiono, a ja wiedziałem, Ŝe dojdziemy do takiego momentu, do
jakiego teraz dojdziemy, inaczej – doszliśmy, Ŝe będziemy to zmieniać
i będzie zawsze szansa tą ranę „rozdrapać”, aczkolwiek uwaŜam, Ŝe
naleŜy nam się, jako radnym miasta Gdańska, nawet jeŜeli jest idea
słuszna, bo ja powtarzam, słuszna, natomiast 4 mln zł nie mogą tak
sobie wyparować z budŜetu i nagle być przekazane, właśnie, czyją
decyzją, bo ja tam w interpelacji pisałem i prosiłem, Ŝeby wskazać mi
osobę, do której będę mógł pójść i porozmawiać w tej kwestii, natomiast
do dzisiejszego dnia nie ma tej odpowiedzi i będę cały czas, panie
dyrektorze, przypominał i proszę przez to, Ŝeby taki swoisty apel, bo to
jest w tym momencie naprawdę podmiotowe traktowanie radnych w KE,
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a moja uwaga nie jest bezpośrednio do
prawdopodobnie w tej kwestii zawinił. Dziękuję.

pana,

bo

to

inny

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 0
- 7

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

Uchwałę Nr XXXV/804/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
19). w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 857);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 857 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 0
- 7

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXV/805/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
20). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 858);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 858 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 24
- 0
- 7

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

Uchwałę Nr XXXV/806/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
21). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 859);
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JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 859 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
- 24
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 7
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/807/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen.
Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

22). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 860);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 860 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
- 23
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 7
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXV/808/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy Al.
Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
23). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum
Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1
(druk 861);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 861 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 0
- 5

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

Uchwałę Nr XXXV/809/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

24).

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa
Hallera 16/18 (druk 862 + autopoprawka);
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JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 862 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
- 31
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 1
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/810/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w
sprawie
utworzenia
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera
16/18
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu
25). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół InŜynierii Środowiska Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku
(druk 863);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 863 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 21
- 0
- 7

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XXXV/811/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół InŜynierii Środowiska Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu
26). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7
w Gdańsku (druk 864);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 864 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań
i panów radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 25
- 0
- 7

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

Uchwałę Nr XXXV/812/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7
w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu
27). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14
przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 851);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 851 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Kto z pań i panów
podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

radnych jest za
- 25
- 0
- 7

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

Uchwałę Nr XXXV/813/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14
przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu
28). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu SpoŜywczego
i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 852);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 852 zgodnie z załączonym
uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna. Głosów nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 26
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/814/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu
i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku

SpoŜywczego

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu
29).

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7
(druk 853 + autopoprawka);

JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 852 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
W związku z wnioskiem i zapytaniem w czasie KE pragnę poinformować,
Ŝe ZKZ Nr 2 powstanie przy Smoleńskiej 5/7, druga szkoła jest przy 6/8,
są to dwa róŜne adresy i zgodnie z opinią radców prawnych nie moŜna
przypisać, musi być jeden tylko adres przypisany do danej placówki.
Oczywiście placówka będzie się mieściła w dwóch budynkach.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. KE opinia pozytywna.
Radna – HALINA LEMAN
Panie przewodniczący, szanowni państwo, moje pytanie właśnie
dotyczyło ostatniej uwagi pana dyrektora, pytałam dlaczego adres nowej
placówki jest Smoleńska 5/7, gdzie drugi budynek jest Smoleńska 6/8.
Ja nie będę się upierała co do siedziby tej placówki, rozumiem, Ŝe to
wskazanie nie jest równieŜ wskazaniem na tym, która ze szkół będzie
pełniła jakby główną rolę w tym centrum. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/815/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w
sprawie
utworzenia
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu
30). w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 854);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 854 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest za
podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 30
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/816/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu
31). w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy
ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły
Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku przy
ul. Piramowicza 1/2 (druk 855);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 855 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna.
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Radna – JOLANTA BANACH
Ja do poprzedniego pkt, ale mnie pan przewodniczący zignorował.
Ja bym tylko chciała poprosić Ŝeby statut poprawić tam pod względem
wyeliminowania błędów gramatycznych i stylistycznych, bo nie wypada,
Ŝeby statut szkoły zawierał takowe błędy, jedną uwagę mam merytoryczną
z ogromną prośbą aby poddawać kształtowaniu postaw szacunku dla
kultury i języka oraz tradycji, ale nie umiłowania, bo to jest taki język
gombrowiczowski, nie kształtuje się skrajnie emocjonalnego stosunku
uczniów do tradycji narodowej i kultury. Szacunek ma w sobie ten walor
racjonalno-emocjonalny i on jest wystarczający, mam wraŜenie. Dziękuję
bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Dziękuję. Nie wiem, jak to się stało, ale nie widziałem tutaj, Ŝe pani się
zgłaszała, takŜe przepraszam. Coś chce pan dodać, panie dyrektorze?
Nie. Druk 855 – kto z pań i panów jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

- 27
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/817/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy
ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły
Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku przy
ul. Piramowicza 1/2
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu
32). w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 865);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 865 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
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KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem?
za
- 31
przeciw
- 0
wstrzymało się
- 0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XXXV/818/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu
33). w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu (druk 841);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 841 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku?
za
przeciw
wstrzymało się

- 31
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/819/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r.
w
sprawie
utworzenia
Zespołu
Kształcenia
Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu

34). w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy
Specjalistycznym
Psychiatryczno-Neurologicznym
Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą
w Gdańsku (druk 842);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 842 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z
radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się
-

pań i panów
31
0
0

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

Uchwałę Nr XXXV/820/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy
Specjalistycznym
Psychiatryczno-Neurologicznym
Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą
w Gdańsku
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu
35). w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Szkole
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole
Zawodowej Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół
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Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23
(druk 843);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 843 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna.
Radny – KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, ja rozumiem, Ŝe z pana strony była pomyłka, bo
powiedział pan – szkole podstawowej specjalnej.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
Pomyłka. Kto z pań i panów jest za podjęciem?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

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

Uchwałę Nr XXXV/821/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej
Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu
36). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska (druk 844);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 844 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z
radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się
-

pań i panów
31
0
1

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

Uchwałę Nr XXXV/822/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu
37). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska (druk 845);
JERZY JASIŃSKI – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały nr 845 zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG
KE opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto
radnych jest za podjęciem?
za
przeciw
wstrzymało się

z pań i panów
- 28
- 0
- 4

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

Uchwałę Nr XXXV/823/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
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w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów
szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdańska
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu

PUNKT 5

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA

Interpelacje stanowią załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Zapytania stanowią załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6

WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Brak
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PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Obrady skończono o godzinie 14,05

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej
Inspektor BRMG

Anna Ferlin
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