PROTOKÓŁ NR XLV/2013
z XLV sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 31 października 2013 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 900
W sesji na 34 udział wzięło 31 radnych,
nieobecni:
1. śaneta Geryk,
2. Lech Kaźmierczyk;
3. Patrycja Mlejnek-Gałęza
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Witam serdecznie wszystkich przybyłych na sesję. Szczególnie Prezesa
Polskiego Związku Piłki Siatkowej pana Wojciecha Czajkę i pana Dyrektora
Krzysztofa Lipca Polski Związek Piłki Siatkowej.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej
Przedszkoli Nr 8 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060);
pkt 4 ppkt 20;
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie
statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi
Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk
1061); pkt 4 ppkt 21;
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Informacja dla radnych:
Wpłynęły autopoprawki do druków:
- druk 1065 – pkt 4, ppkt 1 ;
- druk 1066 – pkt 4, ppkt 2 ;

Porządek sesji:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska:

3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1065 );
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału BudŜetu Miasta i Podatków

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2013 rok
(druk 1066 );
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału BudŜetu Miasta i Podatków

3) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Gminy Miasta Gdańska za 2013 r. (druk 1064 );
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału BudŜetu Miasta i Podatków

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy
Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 1048);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia
rejon na wschód od ulicy śuławskiej w mieście Gdańsku (druk 1056);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
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6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Port Północny III w mieście Gdańsku (druk 1046);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku (druk 1049);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8) w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do opracowania i wdraŜania Planu gospodarki
niskoemisyjnej (druk 1063);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

9) w sprawie zmiany uchwały powierzającej Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień
w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń uŜyteczności publicznej (druk 1055);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Leszek Paszkowski – Dyrektor MOSiR

10) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent
Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg (druk 1054 + autopoprawka);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora ZDiZ

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1057);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1058);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok
2013 (druk 1068);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

14) w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym
Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016”
i szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku
wraz ze środkami przeznaczonymi na ich finansowanie (druk 1051);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

15) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok (druk 1050);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2013-2017
(druk 1067);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

17) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
(druk 1069);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Janina Liedtke-Jarema– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów
własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów własnych samorządowych jednostek budŜetowych (druk 1047);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Gdańsk do konkursu otwartego nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (druk 1059);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji
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20) w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060); ZDJĘTY
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

21) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce
organizacyjnej
Gminy
Miasta
Gdańska,
Zespołowi
Ekonomiczno
Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk 1061); ZDJĘTY
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

22) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października
2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu
Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie
Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
(druk 1062);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6. Wnioski, oświadczenia osobiste.
7. Zakończenie obrad.
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PUNKT 2
KOMUNIKATY

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Chcę poinformować ze wpłynęło pismo w sprawie Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Gdańska z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012-2014, ono jest do wglądu w pokoju 207. Wpłynęła takŜe informacja o
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Radni
otrzymali wersje elektroniczną tego sprawozdania. JeŜeli będę miał sygnały
od państwa, Ŝe potrzebna jest debata, potrzebne jest spotkanie to moŜna
to zrobić to w ramach albo Komisji Edukacji poszerzonej o radnych, którzy
będą tym zainteresowani albo jeśli będą mieli państwo taką wolę to na
sesji. Chciałbym państwu przeczytać informacje z dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Informuje jeszcze, Ŝe z uwagi na remont zostały przeniesione szafki
radnych na korytarz w piwnicy.
Poproszę jeszcze wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć
zmarłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego, takŜe Honorowego
Obywatela Miasta Gdańska.
Czy są komunikaty Komisji? Nie ma.
Szanowni państwo pozwólcie, ze teraz oddam głos naszym gościom.
Prezesowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej panu Wojciechowi Czajce
i panu Dyrektorowi Lipcowi, którzy nam powiedzą o tym co się działo
w ostatnim czasie, bardzo proszę pan Prezes.
WOJCIECH CZAJKA - Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Przedstawił „Raport Polska Siatkówka”, który stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję. Jeśli państwo maja jakieś pytania, to bardzo prosimy.
Radny GRZEGORZ STRZELCZYK
Ja mam bardzo krótkie pytanie. W związku z tym, ze wartość mediowa była
szacowana na 3 mln 200 tys złotych, generalnie jaki wychodzi bilans. Ile
wyniosły nakłady Miasta Gdańska związane z organizacją mistrzostwa i
jaka była ta wartość zwrotna i wynik „per saldo”.
WOJCIECH CZAJKA - Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Wartość mediowa w kwocie ponad 3 mln 200 tys złotych, jest wartością,
która wystąpiła tylko w miesiącu wrześniu. W związku z czym musimy
poczekać jeszcze do końca roku, aby przedstawić państwu kompleks
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działań związanych z promocja Mistrzostw Europy w Gdańsku, bo nie były
to tylko te akcje, które przestawiliśmy. To były akcje, które występowały na
terenie Województwa Pomorskiego i były skierowane przede wszystkim na
Miasto Gdańsk, natomiast ta promocja odbywała się równieŜ wcześniej na
terenie całej Polski. W związku z tym, Ŝeby mieć pełny obraz potrzebujemy
jeszcze badania za październik i listopad, bo są to oczywiście jeszcze
artykuły prasowe, są to jeszcze echa tych mistrzostw. Ich ocena przez
fachowców, przez ekspertów, przez dziennikarzy, przez kibiców, w związku
z czym ta wartość z pewnością wzrośnie. I Ŝeby było to jak najbardziej
kompletna i całkowita wartość. Bardzo prosimy o cierpliwość. Z pewnością
na początku przyszłego roku całość badań przedstawimy.
ANDRZEJ TROJANOWSKI– Dyr. Biura Prezydenta Gdańska ds. Sportu
Nakłady miasta to jest suma w granicach 50 tys. złotych.
Radna JOLANTA BANACH
To ja prosiłabym o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja w WPF – promocja
Mistrzostw w Piłce Siatkowej MęŜczyzn – 7 mln złotych i 1 mln na
transmisje.
ANDRZEJ TROJANOWSKI– Dyr. Biura Prezydenta Gdańska ds. Sportu
Nie znam takiej pozycji jak 1 mln na transmisje. Było pytanie o koszty
organizacji i dlatego odpowiedziałem 50 tys. natomiast umowa wieloletnie z
PZPS, dotycząca generalnie organizacji MŚ zawarta została na 7 mln
złotych. Przy czym w tym kontrakcie zawierają się finały Światowej Ligii
Siatkówki, które mamy juŜ za sobą, Mistrzostwa Europy i przed nami
przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. To jest cały kompleks tych wydarzeń.
Nie liczę juŜ pojedynczych meczów reprezentacji Polski w Gdańsku, tak jak
mecz Ligii Światowej.
Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Ja mam pytanie do panów z PZPS. Co panów zdaniem wpłynęło na tak
niską frekwencję na meczach w ramach mistrzostw Europy, bo jednak jest
to impreza rangi światowej, albo co najmniej europejskiej, a na mecze
Trefla przychodzi o wiele mniej osób. Jednak średnia ok. 5 tys osób na
jeden mecz, to nie jest to imponujący wynik. Drugiego, co państwo
ewentualnie planujecie w przyszłości, jeŜeli będą podobne imprezy, Ŝeby
jednak ta frekwencja była duŜo większa?
WOJCIECH CZAJKA - Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
JeŜeli chodzi o frekwencje na poszczególnych meczach, to proszę zwrócić
uwagę, ze na pierwszych 3 meczach reprezentacji Polski sala była pełna,
tam frekwencja graniczyła z ilością 10 tys osób. JeŜeli chodzi o mecze, w
których nasza reprezentacja nie gra to ta frekwencja była średnio na
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poziomie 2-3 tys osób i to jest jakby naturalna tendencja. PoniewaŜ my
mamy bardzo wiernych kibiców, którzy dopingują reprezentacji Polski,
natomiast nie do końca w ich interesie jest to, Ŝeby odwiedzać mecze
innych reprezentacji. Natomiast pozostałe mecze naszej druŜyny odbywały
się juŜ w środku tygodnia, w związku z tym ci kibice, którzy przyjechali
z Polski wrócili do pracy. TakŜe ci kibice, którzy byli potem na meczu
z Bułgarią, to byli kibice z Trójmiasta, którzy w miarę gromadnie przyszli.
To była frekwencja na poziomie 6-7 tys osób. I jeŜeli mówimy o 4 meczach
z Polakami na 10 meczów w sumie odbytych, to frekwencja powyŜej 5 tys
na kaŜdym meczu jest naprawdę niezłym wynikiem.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI
Ja bym ten temat troszeczkę jeszcze podrąŜył, bo kilka lat temu mieliśmy
totalna poraŜkę jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w koszykówce, w hali
Oliwia. Hala, która jest mniejsza, połowa pustych miejsc. Dzisiaj po kilku
latach powtórzyła się sytuacja na obiekcie duŜo większym. Pan mówi, ze
4-5 tys to sukces. A ja mówię, Ŝe to nie jest sukces, tym bardziej, Ŝe
wiedzieliście dokładnie jaka jest ilość sprzedanych biletów, dlaczego nie
uruchomiliście, właśnie na promocje sportu, wprowadzić młodzieŜ czy to
szkół średnich czy gimnazjalnych, Ŝeby właśnie zachęcić. Część z nich w
ogóle na tej hali nigdy nie była juŜ nie wspomnę o rodzicach czy
opiekunach. MoŜna było zachęcić, tym bardziej, ze to było w takim czasie,
ze moŜna było dowolnie koordynować tym całym zadaniem i spokojnie
moŜna było te 1000-1500 młodzieŜy na te mecze ściągnąć. Myślałam, ze
po doświadczeniu na hali Oliwia jakieś wnioski zostały wyciągnięte, a tu
szkoda. Byłem na meczu, widziałem ponad połowa miejsc wolnych.
WOJCIECH CZAJKA - Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Kazus Hali Oliwia i Eurobasketu nie jest mi znany. Ja reprezentuję polską
siatkówkę. Oczywiście po mistrzostwach Europy bardzo wnikliwie
oceniamy i frekwencję i całość tej imprezy i tutaj z pewnością będziemy
bardzo blisko współpracowali z róŜnymi wydziałami urzędu miasta,
poniewaŜ to o czym pan mówi jest równieŜ w sferze naszych planów z tym,
Ŝe wymaga zaangaŜowania w udział edukacji. PoniewaŜ w brew pozorom
nie jest to taka prosta sprawa, Ŝeby zaprosić szkoły na oglądanie meczów
jakichkolwiek. To wymaga opieki, to wymaga dodatkowej pracy nauczycieli
itd. A z drugiej strony nie moŜemy teŜ komunikować czegoś takiego, Ŝe jest
to bilet za złotówkę. PoniewaŜ jest jeszcze kilka tysięcy osób, które kupiły
te bilety w normalnej cenie. Wyciągamy wnioski z Mistrzostw Europy i z
pewnością prze Mistrzostwami Świata będziemy w kontakcie z państwa
wydziałami tak aby młodzieŜ przyprowadzić do Ergo Areny, pokazać im
siatkówkę na najwyŜszym światowym poziomie i zapełnić hale w 100%.

8

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo, ja tu jeszcze mam zgłoszone osoby i głosu udzielę,
natomiast chcę powiedzieć, ze na całym świecie jest tak, Ŝe jak grają
gospodarze to sala jest pełna. Jak grają inne druŜyny nie. To jest wina
kibiców, którzy nie przyjeŜdŜają na te druŜyny. Trudno wymagać, Ŝeby
Polacy chodzili gremialnie na mecze innych reprezentacji. No niestety,
wszędzie tak jest, ze wtedy jest mniej kibiców. Nawet tutaj, wśród państwa.
Na reprezentacje Polski wszyscy byli chętni, na pozostałe nie.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja nie rozumiem tej dyskusji. tak naprawdę kaŜdy głos mnie coraz bardziej
zadziwia. Nie moŜna traktować uczniów jako zapychaczy imprez. Moim
zdaniem siatkówka ma swoich wiernych widzów i zgadzam się z panem
prezesem, ze nie naleŜy tego rynku niszczyć, bo to jest brak szacunku do
kibiców, którzy interesują się ta dziedzina sportu, chcą zapłacić i chcą
chodzić. Dla mnie lepiej jeŜeli ktoś sam dobrowolnie chce chodzić i oglądać
mecz np. siatkówki, jest to 4 osoby niŜ 100 osób przymuszonych do
oglądania. Dziękuję.
Radny MARCIN SKWIERAWSKI
Nie będę przedłuŜał. JuŜ dyskusja wygasa. Natomiast chyba ogólnie
w powszechnej opinii ta impreza była wyjątkowo w podziemiu.
Tak naprawdę warto wyciągnąć wnioski na przyszłość, Ŝeby jednak tego
typu imprezy były bardziej promowane. Nie wiem, czy gdybyśmy zrobili
szybki quiz na tej Sali, to czy wszystkie osoby byłby w stanie powiedzieć,
w którym miesiącu były Mistrzostwa Europy w Siatkówce. Znalazły by się
osoby, które nawet nie wiedziały, Ŝe coś takiego było w Gdańsku. Ale to juŜ
tak naprawdę wnioski na przyszłość trzeba wyciągać.
Radny PIOTR BORAWSKI
Ja jestem zdania, ze na mecze powinni chodzić kibice i kwestia zapychania
hali przypadkowymi osobami, które nie kupiły wcześniej biletów to chyba
nie jest tak do końca najlepszy pomysł. Natomiast chciałem zwrócić uwagę,
Ŝe mecze z udziałem Polaków miały duŜo lepsza oglądalność, co było
oczywiście zrozumiałe. Wszystkie mecze Polaków podczas Mistrzostw
Europy odbyły się w Ergo Arenie, natomiast z duŜą dozą pewności
moŜemy powiedzieć, Ŝe reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Świata
nie będzie grała w Ergo Arenie, no i pytanie jest takie jak marketingowo
wyjść do kibiców, Ŝeby Ergo Arena nie świeciła pustkami podczas meczów
innych reprezentacji i nie wyglądało to na Mistrzostwach Świata w ten
sposób, ze będzie 3 tys osób, bo nie chcielibyśmy, Ŝeby tak to wyglądało.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Panie prezesie, niezaleŜnie od tego wszystkiego czy pełne sale czy nie ja
chcę powiedzieć, ze dziękujemy za organizację. Rzeczywiście była to
promocja nie tylko siatkówki, ale tez miasta, tej hali, atmosfery jaka
podkreślali siatkarze, organizację. TakŜe podziękowania od nas za ta
organizację i liczymy na to, Ŝe takich imprez będzie się w naszym mieście
więcej odbywało. Siatkarze mówili, Ŝe ta sala ma taką moc, Ŝe się dobrze
czuja tam, świetny doping. Bardzo proszę, Ŝeby pan jakoś odniósł się do
tego co mówili radni i będziemy Kończyc tą dyskusję.
WOJCIECH CZAJKA - Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Odpowiadając na ostatnie pytanie pana radnego, to pragnę równieŜ
zwrócić uwagę, Ŝe promocja Mistrzostw Świata to nie tylko promocja
Gdańska organizowana wspólnie z PZPS, ale to równieŜ promocja Polski
na całym świecie i promocja miast gospodarzy juŜ od dłuŜszego czasu i w
tym końcowym fragmencie czasu, czyli w nadchodzącym roku z pewnością
włączy się w to i Ministerstwo Sportu i Polska Organizacja Turystyczna
i Światowa Federacja Piłki Siatkowej, której bardzo zaleŜy na tym, aby kraj,
który jest gospodarzem był odwiedzany przez kibiców uczestników tych
mistrzostw świata. TakŜe to z pewnością weźmiemy pod uwage państwa
preferencje jeŜeli chodzi o losowanie druŜyn, które miałyby zagrać w
Gdańsku, tak aby byli to kibice, którzy chętnie przyjadą do Gdańska.
Natomiast po mistrzostwach Europy bardzo chciałbym podziękować miastu
Gdańsk za szeroka pomoc w organizacji samego przedsięwzięcia, Ergo
Arena jest niewątpliwie najnowocześniejszym obiektem w Polsce, a moŜe i
na świecie, władzom miasta Gdańska za to, Ŝe bardzo sprawnie udało nam
się zagospodarować wszystkie przestrzenie okoliczne, umoŜliwić kibicom
bezproblemowy dojazd do hali, jak równieŜ powroty w późnych godzinach
wieczornych. I za cudowną współpracę z róŜnymi organizacjami,
wolontariatem, StraŜą Miejską i wszystkie inne słuŜby, bez których ta
impreza by się nie odbyła. Organizacja takich imprez w Gdańsku jest
ogromna przyjemnością i z pewnością będziemy tutaj wracać. Dziękuję
bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękujemy bardzo i panu prezesowi i panu dyrektorowi za przybliŜenie
nam tych wszystkich spraw. Gratulujemy i liczymy na to, Ŝe nasza druŜyna
będzie wałczyła o medale. Wszystkiego najlepszego.
W komunikatach Prezydenta pani Sekretarz, bardzo proszę.
DANTUTA JANCZAREK – Sekretarz Miasta Gdańska
Proszę państwa ja równieŜ jestem państwu winna informacje o złoŜonych
oświadczeniach majątkowych do Prezydenta Miasta przez osoby ustawowo
do tego zobowiązane. Na dzień 30 kwietnia br. oświadczenia powinno
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złoŜyć ogółem 527 osób i tyle osób te oświadczenia w terminie złoŜyło. Byli
to zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek
organizacyjnych miasta w ilości 221 osób. Osoby zarządzające
i członkowie organu zarządzającego gminna osobą prawną 16 osób, osoby
wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 284 osoby.
Te drobne uchybienia, które znalazły6 siew oświadczeniach były na
bieŜąco korygowane. TakŜe w stosunku do Ŝadnej z osób nie wyciągano
Ŝadnych konsekwencji, o których mówi ustawa. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej komunikatów. Przechodzimy
do oświadczeń klubowych.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Nie było.

PUNKT 4
UCHWAŁY

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy Miasta Gdańska na lata 20132040 (druk 1065 + autopoprawka);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały, druk 1065 z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywnie,
Edukacji – pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
Kultury i Promocji – pozytywna, Sportu i Turystyki – pozytywna,
Rewitalizacji – pozytywna. Głos w dyskusji pani Jolanta Banach.
Radna JOLANTA BANACH
Ja mam pytanie, mianowicie w objaśnieniach do WPF jest informacja o
podpisanych umowach na rewitalizacje dzielnic. I na przykład w przypadku
Letnicy są to kwoty wyŜsze niŜ te zapisane w WPF. W WPF na lata 20132015 pani skarbnik na rewitalizacje Letnicy jest około 3 mln złotych,
natomiast wartość podpisanych umów dla Letnicy samej to jest 11 mln
złotych. Dotyczy to takŜe innych dzielnic. Czyli w objaśnieniach podpisane
umowy mają wartość wyŜszą niŜ w samych zapisach WPF przewidziane
kwoty na lata 2013-2015, bo o tym okresie mówię. Z czego to wynika? Czy
te kwoty podpisanych umów są na tyle niepewne, ze jeszcze nie moŜna
było ich przewidzieć w WPF? I chciałabym zapytać o to, z jakich powodów
w WPF do 2040 roku nie przewidziano pieniędzy na rewitalizację tych
innych dzielnic ujętych w Gdańskim Programie Rewitalizacji, przy najmniej
tych 13 priorytetowych, jak Stara Oliwa, Górny Wrzeszcz itd. Ja pamiętam,
jak rok temu jak przyjmowaliśmy nową WPF w związku z nową
perspektywa finansową, ze ktoś z państwa, nie pani Skarbnik, odpowiadał
mi, Ŝe w tym nowym WPF, obejmującym nowe środki unijne będą
uwzględnione tez do rewitalizacji inne dzielnice.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Nawiązując do pierwszego pytania, ten projekt rewitalizacyjny, czyli
właściwie 3 zadania były proszę państwa realizowane duŜo wcześniej niŜ
13,15 rok. Były to nakłady poniesione w latach od 2008 roku. W związku
tym te zobowiązania są większe. Nie ma takiej opcji, Ŝeby zostały
zaciągnięte większe zobowiązania niŜ przewidziana w poszczególnych
latach kwota zapisana w budŜecie czy w WPF. JeŜeli to występuje, to jest
pokazany okres tylko od roku 2013, natomiast jeŜeli podliczymy poprzednie
nakłady, na pewno środki zapisane są w takiej samej wysokości jak
zaciągnięte zobowiązania, albo mogą być zaciągnięte mniejsze
zobowiązania. Na pewno nie moŜe być nigdy zaplanowana kwota mniejsza
niŜ zobowiązanie. Ja zestawie pani radnej na poszczególnych projektach
rewitalizacyjnych poniesione nakłady od 2008 roku i na dzień dzisiejszy
jakie są zaciągnięte zobowiązania. Natomiast wracając do przyszłych
projektów rewitalizacyjnych, do priorytetów. Proszę państwa my ujmujemy
w WPF te projekty, które znajdują się albo na listach indykatywnych albo
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maja pre umowy. W WPF jest przewidziana kwota na wydatki majątkowe
w poszczególnych latach i równieŜ jest rubryka przedstawiająca
przewidziane do zaangaŜowania środki na przedsięwzięcia. W tych
przedsięwzięciach dajemy tylko te zadania, na które mamy podpisane
pre umowy, umowy, lub lista indykatywna. JeŜeli nie ma takich sytuacji nie
pokazujemy ani strony dochodowej dotacji ani tez strony wydatkowej ze
środków unii. Dopiero jak będziemy realizować w przyszłej perspektywie te
zadania po kolei będą one wnoszone jako przedsięwzięcia. A pula na
inwestycje jest taka jaka jest.
Radna JOLANTA BANACH
Ja rozumiem co pani skarbnik do mnie mówi, to jest oczywiste. Ujmuje się
tylko te pozycje, które mają uwiarygodnione podstawy finansowania. Ale
właśnie o to pytam, nie ma prezydenta Bojanowskiego, czy mógłby mi ktoś
odpowiedzieć czy miasto Gdańsk będzie aplikowało w nowej perspektywie
finansowej o pieniądze na rewitalizacje pozostałych dzielnic, zaliczonych
Wieloletnim Programie Rewitalizacyjnym, czy programie obszarów
zdegradowanych do rewitalizacji o inne dzielnice niŜ te 4, które realizujemy
od 2008 roku. Dziękuję.
TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
W nowej perspektywie, mówię o RPO w tej chwili trwają konsultacje
Marszałka Województwa Pomorskiego na temat nowych programów
operacyjnych w RPO i jest oczywiście równieŜ program związany
z rewitalizacją. I na pewno będą moŜliwości aplikowania środków i my
do tego jesteśmy przygotowani. Mamy tak przygotowane projekty, Ŝeby
aplikować do tych projektów o środki. Natomiast cały czas jeszcze trwają
konsultacje na temat RPO. Nie sądzę Ŝeby ten program zniknął. Na pewno
będzie.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Pani radnej Banach pragnę przypomnieć, ze rok temu powołaliśmy Komisję
Rewitalizacji, to jest druga taka komisja w Polsce, która powstała po komisji
poznańskiej, i tam przy najmniej raz, a najmniej dwa razy w miesiącu toczy
się dyskusja n temat rewitalizacji przestrzeni publicznych miast, a w tym
rewitalizacji dzielnic. Z takich najnowszych informacji pragnę pani
przekazać, powołując się na słowa pani skarbnik, Ŝe prace nad RPO nie
zostały skończone. Nikt z nas nie zna kwot, jakimi będziemy dysponowali
na rewitalizacje dzielnic. Natomiast dodatkową premier Donald Tusk
zapowiedział sporą kwotę na Narodowy Program Rewitalizacji i dodatkowo
utrudnia to dzisiaj próbę uporządkowania finansowania projektów
rewitalizacyjnych w miastach. Jeśli zaś chodzi o szczegóły programów
rewitalizacyjnych
to
najpewniej
będą
kontynuowane
programy
rewitalizacyjne, które w dotychczasowej perspektywie nie zostały
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ukończone z braku środków. To są te 3 podstawowe dzielnice, oraz kilka
dzielnic, które dzisiaj wyłaniają się na liderów potrzeb społecznych. Jest to
Orunia, jest to Biskupia Górka. Pragnę przy okazji tej dyskusji wszystkim
państwu przypomnieć, ze rewitalizacja nie polega na odnowie elewacji i
chodników oraz jedni, ale jest zespolonym zakresem działań mającym
charakter odnowy nie tylko infrastrukturalnej, ze komuś zostanie
wymieniona rura kanalizacyjna, bo to jest nic innego jak remont,
modernizacja, budowa, ale do tego jest przedsięwzięty cały zakres prac
społecznych. Do zadań rewitalizacyjnych przede wszystkim podlegają
dzielnice, które spełniają określone warunki społeczne. Bezrobocie, niska
przedsiębiorczość i temu podobne wskaźniki społeczne, które wskazują na
pewną, moŜe nie patologię, ale pewne nieprawidłowości w stosunkach
społecznych. Dziękuję.
Radna JOLANTA BANACH
Sądząc po jakości tych wyjaśnień, rzeczywiście musi pan panie
przewodniczący przypominać, ze istnieje komisja.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuje bardzo. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów radnych jest
za podjęciem druku 1065 z autopoprawką?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

21
7
1

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

Uchwałę Nr XLV/983/13
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
na lata 2013-2040
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu Miasta Gdańska na 2013 rok
(druk 1066 + autopoprawka);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały, druk 1066 z autopoprawką, zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Polityki
Gospodarczej i Morskiej – pozytywna, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony
Środowiska – pozytywna, Samorządu i Ładu Publicznego – pozytywnie,
Edukacji – pozytywna, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – pozytywna,
Kultury i Promocji – pozytywnie, Sportu i Turystyki – pozytywna,
Rewitalizacji – pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 1066 z autopoprawką?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

22
7
1

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

Uchwałę Nr XLI/984/13
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta
Gdańska na 2013 rok
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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3) w
sprawie
wyboru
podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Gminy Miasta Gdańska
za 2013 r. (druk 1064);

TERESA BLACHARSKA – Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały, druk 1064, zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Strategii i BudŜetu opinia pozytywna, Komisja
Rewizyjna opinia pozytywna. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 1064?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLI/985/13
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska
za 2013 r.
z dnia 29 sierpnia 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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4) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy
Wienieckiej
w
mieście
Gdańsku
(druk 1048);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1048 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 1048?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/986/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy
Wienieckiej w mieście Gdańsku
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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5) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Orunia rejon na wschód od ulicy śuławskiej
w mieście Gdańsku (druk 1056);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1056 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji radny Słodkowski.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panu dyrektorowi chciałbym podziękować za elastyczność przy okazji
projektowania tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W toku prac nad nim spotkaliśmy się z Ŝywa reakcja mieszkańców tych
okolic. Z kolegami radnymi byliśmy uczestnikami spotkania na Oruni
w gościnnej przytani. Na tym spotkaniu był obecny dyrektor Pujdak,
z mieszkańcami postulowali moŜliwość na szerszym obszarze rozbudowy
swoich siedlisk, domów, na wolnych terenach budowy dodatkowych
nieruchomości. Jak widzę z projektu planu, a takŜe braku juŜ dalszej
dyskusji nad jego zapisami, te postulaty udało się zrealizować. Dziękuję.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów radnych jest za
podjęciem druku 1056?
Za
- 31
przeciw
0
wstrzymało się
0
Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr XLV/987/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy śuławskiej
w mieście Gdańsku
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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6) o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Port Północny III w mieście
Gdańsku (druk 1046);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1046 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
radnych jest za podjęciem druku 1046?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/988/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Port Północny III
w mieście Gdańsku
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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7) o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dwutorowej
linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ
Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz
Gdański w mieście Gdańsku (druk 1049);

MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Przedstawił projekt uchwały druk 1049 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
opiniowała pozytywnie. Głos w dyskusji pani przewodnicząca komisji
Małgorzata Chmiel.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Panie dyrektorze, o który chodzi odcinek, Ŝeby go zakopać, a nie linia
napowietrzną? Proszę powiedzieć, czy pan wie jakie to są róŜnice w
kosztach miedzy puszczeniem linii napowietrznej a wkopanej?
Dziesięciokrotnie tak? A proszę powiedzieć, w innych miastach stosuje się
takie metody, ze inwestor dostaje teren, który jest nad ta linią zakopaną
pod warunkiem, Ŝe sam to zrobi na swój własny rachunek finansowy.
Czy u nas takie rozwiązania są stosowane? Bo do mnie od wielu lat
przychodzą w tej sprawie mieszkańcy i przychodzili, pan wie o tym. Kiedyś
nawet nasza komisja stanęła po stronie tych mieszkańców i mięliśmy kłopot
z uchwaleniem w związku z tym planu zagospodarowania i tutaj
uprzedzam, ze będziemy się tej sprawie przyglądać.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Dla linii przez Wrzeszcz prowadzonej, która mniej więcej równolegle do
realizowanej obecnie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, tam Energia
zrezygnowała z prowadzenia, tam jest w planach korytarz dla linii
napowietrznej i Energia deklaruje, Ŝe zrealizuje ja w postaci linii kablowej.
Jeszcze nie zrealizowała, czyli ma taką intencję. Natomiast zasadnicza jest
róŜnica miedzy tymi przypadkami bo tam głównie ta linia idzie przez grunty
publiczne, a tutaj idzie w całości przez grunty prywatne. Więc jeŜeli w
kaŜdym wypadku, musi dostać inwestor zgodę na wykorzystanie gruntu,
czy powietrza nad gruntem dla przeprowadzenia inwestycji. Ta sieć elektroenergetyczna jest inwestycja publiczną, więc moŜe być w razie sprzeciwu
wdroŜona procedura wywłaszczenia. Linia napowietrzna nie stwarza
Ŝadnych ograniczeń, poza estetycznymi, dla funkcjonowania gospodarki,
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natomiast linia kablowa stwarza silne ograniczenia na mniejszym obszarze.
Na jaką formułę się właściciele zgodzą to nie wiem, ten dziesięciokrotny
wzrost budowy linii kablowej, proszę mieć świadomość, Ŝe to zapłacą
wszyscy uŜytkownicy prądu.
Radna MAŁGORZATA CHMIEL
Czyli pan uwaŜa, ze linia napowietrzna pozwala na większe inwestowanie
na tym terenie niŜ linia kablowa, tak? Ja pytam oczywiście w kontekście
zdrowotności. Mamy róŜne badania, obojętnie czy im wierzymy czy nie
wierzymy to one są i stad jest moje pytanie. Dziękuję.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Inwestor deklaruje, Ŝe pod linią będzie mogła być zrealizowana zabudowa
takŜe mieszkaniowa, czyli z pobytem stałym ludzi o wysokości do 10
metrów. To są bardzo szczegółowe przepisy energetyczne, które
wyznaczają jakie są minimalne odległości od drutu do miejsca, w którym
moŜe się znaleźć człowiek na pobyt stały albo na pobyt wyjątkowy, jak
dekarz na przykład naprawia dach to to są łagodniejsze te przepisy. Proszę
państwa trudno tutaj opierać się na takich odczuciach czy takich
najgłębszych przekonaniach, ze przepisy są niedostateczne, i ze nie
chronią mieszkańców przed oddziaływaniem pola elektroenergetycznego.
Te przepisy są wszędzie.
Rady KAZIMIERZ KORALEWSKI
Panie dyrektorze, ja widzę, ze juŜ w 2006 roku pan Prezydent Paweł
Adamowicz pisał do prezesa spółki, Ŝe brak porozumienia w określonej
sytuacji moŜe być trwała przeszkoda w realizacji tej potrzebnej dla regionu
inwestycji. W związku z tym pytanie, czego dopracowało się Biuro Rozwoju
Gdańska w tej sprawie, bo przecieŜ uchwała o przystąpieniu była podjęta w
2006 roku. Była dyskusja na temat przeniesienia tej linii w pobliŜe drogi czy
w pobliŜe przebiegu obwodnicy. Brakuje jednak tej informacji w dalszym
ciągu. Dziękuję bardzo.
MAREK PISKORSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Energia prowadziła cały czas działania dwutorowe. W jednym nurcie
usiłowała uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w
drugim nurcie trwały prace nad planem. Te prace nad planem właściwie
zostały przerwane z uwagi na to, Ŝe jeden z mieszkańców zaskarŜył do
Sadu Administracyjnego, pierwszy raz taki był przypadek, uchwałę o
przystąpieniu, ze 101, czyli, Ŝe sama uchwała o przystąpieniu godzi w jego
interes. To się długo, jak to w sądzie wałowało, w końcu sąd odrzucił te
jego skargę, ale wtedy okazało się, ze w tym nurcie działań ściśle
lokalizacyjnych Energia doszła do wniosku, Ŝe przez zmianę przebiegu
moŜna oszczędzić te dwa domy, stad ta zmiana granic planu, czyli nowe
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przystąpienie. Procedura lokalizacji w sytuacji kiedy jest plan, a w sytuacji
kiedy nie ma planu i jest to realizowane trybem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i jest inna, nie wiem jak to się
skończy. Gdyby się to miało skończyć tym, ze ta linia nie powstanie, to
bardzo współczuje wszystkim mieszkańcom Gdańska Południe.
Rady KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze, jestem bardzo ciekaw skąd ma pan taką informację, Ŝe
realizacja linii napowietrznej jest 10-krotnie droŜsza niŜ wpuszczona linia
taka sama w kanał ziemny. Ja wiem, ze umieszczenie w ziemi takiego
kabla to jest 2-3 krotnie droŜsze niŜ linia napowietrzna, ale ze względu,
ze to jest płaski teren nizinny, tam moŜna załoŜyć, Ŝe jest to w granicach
2-krotnej wartości tradycyjnego umieszczenia linii. Tutaj juŜ dzisiaj była
mowa o tym, Ŝe Komisja Rozwoju Przestrzennego zajmowała się tym
planem i w 2006 roku KRPiOŚ prosiła o rozwaŜenie zastosowania innych
rozwiązań technicznych przy prowadzeniu tej sieci, takich jak skablowanie
sieci na fragmentach trasy, to było we wrześniu 2006 r. w tym samym
miesiącu jest pismo, o którym mówił radny Koralewski, Prezydenta do pani
Prezes Koncernu Energetycznego Energa. Ja zacytuje pismo pana
prezydenta: „W sytuacji tak duŜego konfliktu społecznego nie mogę
pominąć racji mieszkańców, a tym bardziej właścicieli nieruchomości
połoŜonych w obszarze lokalizacji inwestycji i jej oddziaływania. Właściwym
byłoby wynegocjowanie zainteresowanymi optymalnego projektowania linii
energetycznej. UwaŜam, ze moje wystąpienie stanowi wykładnie zasady
budowania zaufania obywateli do organów władzy. NaleŜy zatem rozwaŜyć
postulaty mieszkańców, tak aby byli przekonani, ze zarówno inwestor jak i
organ władzy samorządowej liczą się z opiniami mieszkańców. Obawiam
się, ze brak porozumienia w określonej sytuacji moŜe być trwała
przeszkodą w realizacji tej inwestycji”. Dalej jest jeszcze przywołanie
ustawy o planowaniu przestrzennym, gdzie miedzy innymi jest przywołane
prawo własności. Na KRPiOŚ gdzie był omawiany ten druk byli równieŜ
mieszkańcy i ci mieszkańcy ewidentnie powiedzieli, Ŝe nie są przeciwko.
Natomiast chcą aby to było tak jak postulowali to juŜ ileś lat temu, aby ten
kabel był umieszczony w ziemi. Mieszkańcy nie są przeciwko inwestycjom
w Gdańsku natomiast są przeciwko temu, aby uszczęśliwiać ich na siłę.
W związku z tym panie dyrektorze, aby w związku z tymi pismami, które
równieŜ od pana prezydenta sprzed 4 lat, aby pochylić się tutaj i zrobić tak
jak mieszkańcy chcą, bo obawiam się, Ŝe jeŜeli będzie inaczej to moŜe być
problem z uchwaleniem tego planu. Dziękuję.
Rady WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja zgłaszam wniosek o odesłanie druku do komisji. Ilość wątpliwości i
pytań, które zademonstrowała pani przewodnicząca tej komisji powoduje,
Ŝe trudno tą opinię wyraŜoną traktować jako powaŜna, w związku z
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powyŜszym chciałbym usłyszeć od komisji powaŜna opinię dotyczącą tego
druku.
Rada AGNIESZKA OWCZARCZAK
Ja chciałam przypomnieć, ze rozmawiamy o przystąpieniu do m.p.z.p. i te
wszystkie wątpliwości, które przy tej okazji się pojawiają i na komisji
równieŜ były będą jeszcze podnoszone w trakcie procesowania planu. Na
ostatnim posiedzeniu rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, czy ta linia
powinna być napowietrzna czy powinna zostać wkopana i myślę, ze
komisja w odpowiednim momencie taką decyzje podejmie tylko najpierw
musimy mieć przystąpienie do planu.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Jest wniosek o odesłanie druku 1049 do komisji.
Kto z pań i panów jest za odesłaniem projektu do komisji?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

10
19
1

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

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Dalej procesujemy. Kto z pań i panów jest za podjęciem
projetu uchwały druk 1049?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

23
4
1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XLV/989/13
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii
elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ
Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

8) w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia
do opracowania i wdraŜania Planu
gospodarki niskoemisyjnej (druk 1063);

MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Przedstawił projekt uchwały druk 1063 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska
nie opiniowała tego druku, Polityki Gospodarczej i Morskiej opiniowała
pozytywnie. Głos w dyskusji pan radny Szymon Moś.
Radny SZYMON MOŚ
Krótkie pytanie. Widzę, Ŝe tu jest dofinansowanie z POIŚ, czy jest jakiś
wkład własny? A jeŜeli jest to kto go pokrywa i w jakiej wysokości?
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Nasz wkład własny, jeśli wyraŜą państwo wolę będzie to kwota w ciągu
2 lat około 100 tyś złotych na dofinansowanie Narodowego Funduszu,
około 80% na cały program.
Radny JAROMIR FALANDYSZ
Ja mam pytanie jakie moŜliwości ma miasto w zakresie oddziaływania tych
niskich emisji. Bo ja rozumiem, ze my moŜemy dofinansowywać róŜna
rzeczy, np. wymianę pieców centralnego ogrzewania, finansowanie
kolektorów do ogrzewania ciepłej wody, ale czy moŜemy cokolwiek
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zakazać? Bo teraz w Krakowie jest ta głośna dyskusja o tym, Ŝeby
całkowicie zakazać kotłów na paliwa stałe stosowanych indywidualnie, ale
to zdaje się samorząd województwa moŜe tylko zrobić. Jakie mamy
moŜliwości oddziaływania w tym zakresie?
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Tak jak pan słusznie zauwaŜył są ograniczone moŜliwości i prawne
zakazywania i tylko moŜemy stwarzać program bodźców finansowych do
wspierania pewnych inicjatyw. W chwili obecnej dofinansujemy inwestycje z
likwidacją ogrzewania węglowego, chcemy zwiększyć ta wielkość
dofinansowania, ale równieŜ chcemy partycypować w inwestycjach
wielozadaniowych nap z GPC czy innymi źródłami celem likwidacji niskiej
emisji.
Radny KRZYSZTOF WIECKI
Panie dyrektorze proszę mi powiedzieć jaki to będzie miało wpływ na
zanieczyszczenie takie jak przysłowiowy port service? Czy tutaj będzie teŜ
jakiś wpływ?
MACIEJ LOREK – Dyrektor Wydziału Środowiska
Ten program nie będzie obejmował port service, bo dotyczy niskiej emisji,
a port service jest instalacją podlegającą kontroli Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, która ma osobne pozwolenia. I istnieje
moŜliwość prawna przez WIOŚ zamknięcia zakładu w trybie
natychmiastowym w razie przekraczania norm.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem projektu uchwały druk 1063?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XLV/990/13
w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do opracowania
i wdraŜania Planu gospodarki niskoemisyjnej
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

9) w sprawie zmiany uchwały powierzającej
Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień
w zakresie ustalania wysokości niektórych
cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze uŜyteczności publicznej oraz
za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń uŜyteczności publicznej (druk
1055);

ANDRZEJ TRJANOWSKI – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu
Przedstawił projekt uchwały druk 1055 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Sportu i Turystyki opiniowała pozytywnie,
Strategii i BudŜetu takŜe pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań
i panów jest za podjęciem projektu uchwały druk 1055?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

20
7
2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr XLV/991/13
w sprawie zmiany uchwały powierzającej Prezydentowi
Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości
niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

10) zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych, których zarządcą jest
Prezydent Miasta Gdańska na cele
niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
(druk 1054 + autopoprawka);

MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Przedstawił projekt uchwały druk 1054 wraz z autopoprawką zgodnie
z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Zgłasza się przewodniczący Komisji Rewitalizacji. Bardzo
proszę.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Panie dyrektorze, od 1 stycznia wiaty przystankowe przechodzą na
własność Gminy Miasta Gdańska, zatem jak uregulowana będzie kwestia
reklam na tych wiatach, mam tu na myśli, przenośniki typy City Light,
którymi dotychczasowe firmy reklamowe dysponują.
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MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Szanowni państwo to jest właśnie przedmiotem i dokładnie stawki, które
tutaj wymieniłem. Uregulowanie będzie wyglądało w ten sposób, ze te city
light na wiatach będą miały stawki na drogach krajowych 30 gr.,
wojewódzkich 28 gr. i powiatowych 26 gr. i gminnych 24 gr. To jest właśnie
to uregulowanie, to nie chodzi o zajęcie pasa drogowego przez rzut wiaty,
tylko chodzi o reklamy na tych wiatach.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
Ja jeszcze w sprawie tych stawek. Bo nie wiem czy ja dobrze rozumiem.
30 gr. za m2 dziennie. To tak licząc, ze ten city light ma 5 m2 to tak
wychodzi 1,50 zł dziennie, to 45 zł w miesiącu. Nie wiem, czy dobrze
rozumiem. Jakby pan dyrektor był jeszcze uprzejmy to wyjaśnić. Drugie
pytanie, to czy w zasobach firm reklamowych znajdują się jeszcze jakieś
wiaty przystankowe, które będą nam przekazywane, czy juŜ wszystkie są
własnością gminy?
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Na dzień dzisiejszy, do 31 grudnia br. jest mniej więcej 330 wiat, które
przechodzą z mocy umowy na własność Miasta Gdańska. Do roku 2018
jest jeszcze około 100 wiat. Dotychczasowe stawki, które dotyczyły równieŜ
reklam, i które obowiązują jeszcze dzisiaj do 31 grudnia, dla podmiotów,
które wybudowały wiaty czyli te 330 wiat były następujące, 22 gr. na
drogach krajowych a proponujemy 30 gr., na drogach wojewódzkich 18 gr.
proponujemy teraz 28, na drogach powiatowych 6 gr. proponujemy 26 i na
drogach gminnych 4 gr. proponujemy 24 gr. Jest jeszcze pewien wątek w
ramach GPKM’ów zostały wybudowane wiaty, które są własnością miasta, i
które w tej chwili są dzierŜawione przez podmioty takie jak AMS czy PR
Chanel i stawki za zajęcie pasa drogowego, to są te typowe, które są
stawkami reklamowymi obowiązującymi na bilbordach i stawka tutaj wynosi
2,20 zł. Stad chodzi nam o to, Ŝeby w postępowaniu przetargowym, które
zamierzamy przeprowadzić firmy wzięły wszystkie wiaty, utrzymywały je,
dzierŜawiły i chodzi o to, Ŝeby miasto nie musiało w związku z tym ponosić
Ŝadnych kosztów i Ŝeby wystąpiły przychody z tytułu reklam.
Radny DARIUSZ SŁODKOWSKI
My się w ciąŜ nie rozumiemy. Nie było tego druku na dyskusji, nie było
okazji rozmowy i stad ona musi się odbywać na sesji. OtóŜ od 1 stycznia
miasto będzie właścicielem wiaty, a elementem tej wiaty jest nośnik
reklamowy city light. I teraz kto wyświetla reklamy na tym city light’cie skoro
właścicielem jest miasto i kto urządza cała ta kampanię reklamową? Czy
odbędzie się przetarg na zarządzanie tymi przestrzeniami reklamowymi tak
jak miało to w przypadku toalet miejskich wybudowanych przez GARG był
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przetarg na te 3 czy 4 reklamy, czy moŜe miasto będzie to w jakiś sposób
organizowało? Ten nośnik reklamowy kosztuje około 700 – 800 zł, ja
pytam, kto będzie tam umieszczał te reklamy no bo nie te firmy, które do tej
pory były właścicielami. Te firmy nie wybudowały nam tych wiat bo miały
gest i dobre serduszko, tylko przez te city light’y w umowie 5-10 letniej
mogły ponieść ten nakład by zyskać nośnik reklamowy. Pytam kto będzie
zarządzał tym nośnikiem, a nie o te stawki.
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Będzie to przetarg publiczny, dotyczący około 500 wiat. Przetarg będzie
organizował ZDiZ. Firmy, które wygrają w tym przetargu będą zobowiązane
do utrzymywania tych wiat. To będzie ich koszt i ich zadanie.
Radny SZYMON MOŚ
Drobna uwaga formalna przy tej dyskusji, proszę zwrócić uwagę, Ŝe ustęp
w polskim prawodawstwie oznaczany jest cyferka z kropka a nie cyferka z
nawiasem. Wiec jak mamy armie prawników, którzy biorą za to pieniądze,
to niech to będzie starannie przygotowane te akty prawne, bo to jest
niechlujnie zrobione. Dziękuję bardzo.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Ja rozumiem, Ŝe te stawki ustalamy na wypadek, gdyby nie doszło do
rozstrzygnięcia przetargu tak? Bo one będą obowiązywały równieŜ firmy po
przetargu?
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Te stawki musza być ustalone, gdyŜ w przeciwnym wypadku, firmy, które
by przystąpiły do przetargu na utrzymanie, a przystąpią do tego przetargu
tylko wówczas kiedy będą miały moŜliwość zawieszenia reklam. Wtedy
będą miały moŜliwość zawieszenia reklam, kiedy będą znane stawki. One
do tej pory po prostu nie są znane.
Radny WIESŁAW KAMIŃSKI
Rozumiem, ze te stawki będą równieŜ obowiązywały po przetargu dla firm
np. prywatnych?
MACIEJ RADOWICZ – Zastępca Dyrektora ZDiZ
Tak.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę mówców. Kto z pań i panów jest
za podjęciem projektu uchwały druk 1054 z autopoprawką?
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Uchwałę Nr XLV/992/13
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta
Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

11) zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Gdańska z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014” (druk 1057);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1057 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Nie ma głosów
w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu uchwały druk
1057?
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Uchwałę Nr XLV/993/13
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014”
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

12) w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku
na rok 2014 (druk 1058);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1058 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Głos w dyskusji pani
radna Jolanta Banach.
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Radna JOLANTA BANACH
Ja nie chcę zajmować państwu zbyt wiele czasu, bo zwykle tego rodzaju
programy przyjmujemy dosyć jednogłośnie, uznając, ze nie Am się tutaj co
za bardzo zastanawiać nad kierunkami wydatków, bo część tych wydatków
wyznacza ustawa o wychowaniu trzeźwości. Ale wydaje mi się, Ŝe ze
względu na wskaźniki, które państwo tam przytaczacie a one wszystkie
niemal się pogorszyły w badaniu w 2011 w stosunku do 2005, oprócz
mniejszego spoŜycia alkoholu przez kobiety w ciąŜy i jednak w mniejszym
zakresie zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu, reszta wskaźników się
wyraźnie pogorszyła i w związku z tym, Ŝe spoŜycie alkoholu przez
młodzieŜ gimnazjalną i ponad gimnazjalną pozostaje na niezmienionym
bardzo wysokim poziomie, a nawet trochę pogorszyły się wskaźniki
abstynencję bo tylko 10% uczniów szkół ponad gimnazjalnych deklaruje, ze
nie pije w ogóle. Wydaje mi się, Ŝe w tym kontekście panie dyrektorze
dobrze byłoby jednak przedstawić w osobnym programie ocenę
dotychczasowych działań profilaktycznych. Nie interwencji zdrowotnej, nie
prewencji, bo jak mówię one maja oczywisty charakter, ale tego
gdańskiego modelu profilaktyki. Bo na przykład wyraźnie w celach
szczegółowych państwo pozostajecie przy tym modelu profilaktyki
informacyjno-edukacyjnej a wieku ekspertów, ja tu przejrzałam takie
świetne analizy programów amerykańskich, ale teŜ polskich, dokonane
przez panią Katarzynę Okulicz-Kozaryn i skuteczność tych strategii
edukacyjno-informacyjnych okazuje się bardzo dyskusyjna. Bardzo.
Rewelacyjne natomiast i nie podwaŜalne takŜe w rzeczywistości polskiej są
te strategie środowiskowe i strategie przemian społeczności lokalnej.
P[państwo doskonale wiecie o czym mówię. Tam jest duŜo w tym
programie takich dobrych wniosków, czyli adekwatnych do tej diagnozy, ale
one w celach szczegółowych w ogóle się nie pojawiają. Bo naleŜałoby
sobie odpowiedzieć na pytanie czy aŜ tyle kierować na tę profilaktykę
edukacyjno-informacyjną. MoŜe jednak lepiej w celach szczegółowych
rozwinąć to ogólne hasło street work’erów, które dało świetne rezultaty na
Pradze w Warszawie. My mamy takie enklawy działań kulturalnych w
dzielnicach, gdzie nie ma w ogóle działalności profilaktycznej, ale one
polegają na dosyć snobistycznej, niszowej kulturze w tych dzielnicach,
uznanych za konieczne do rewitalizacji, humanizacji. Natomiast w ogóle w
celach szczegółowych nie ma rozwinięcia tej idei street work’erów. Szkoły
postulują i apelują o większą pomoc. Ja wyliczyłam, ze na 85 szkół
podstawowych nawet połowa 30 korzysta z dofinansowania i GCPU, a jeśli
chodzi o gimnazja, czyli tam gdzie ten problem wczesnej inicjacji
alkoholowej natęŜenia picia i sięgania po alkohol to tam na 65 gimnazjów
publicznych i niepublicznych tylko 20%, 13 korzysta z dofinansowania
GCPU. MoŜe GCPU przyjęłoby trochę rolę takiego koordynatora, lidera w
pomocy polegającej nie tylko na sprawdzaniu tych wniosków, ale tez lidera,
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który pomaga pisać te programy profilaktyczne. Kształtować je, powołuje
lokalnych koordynatorów. To są te strategie pracy środowiskowej, bardzo
tego szkoły potrzebują. Myślę, Ŝe trzeba wyjść trochę z tego urzędu, bo
wskaźniki się pogarszają a te strategie są jakie były a jeszcze one są o
takiej sobie skuteczności. Ja tutaj oferuję i teŜ swoje zainteresowanie,
pomoc i określenie jakby zakresu potrzeb, a one jak mówię są ogromne. To
tyle moich próśb na przyszłość pod adresem programu.
EWA KAMIŃSKA – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Dziękuje za powiedzenie wobec całego grona radnych o tych problemach.
Będziemy je podejmować czyniąc taka pogłębioną rewizje programów
wszystkich, o których dzisiaj będziemy mówić. PoniewaŜ one rzeczywiście
spełniając dotychczas te warunki jakie powinny programy spełniać, bo te o
których dzisiaj mówimy są wymogami ustawowymi, były do tej pory
formułowane bez moŜliwości pełnego wykorzystania tych analiza, o których
pani mówiła, ale takŜe analiz, które robimy podejmując nasze badania
coroczne, dotyczące wzorów picia i tych społecznych zjawisk wśród
młodzieŜy. Dlatego programy na następny rok będą juŜ miały inny wymiar,
podejmiemy te działania. Zapraszamy przy tej okazji 27 o godzinie 14.00
spotykamy się na duŜej debacie dotyczącej kwestii związanych z rozwojem
społecznym i takŜe tym obszarem, nad którymi pracujemy dla strategii i
będziemy tam takŜe o tych kwestiach mówić, poniewaŜ one zostały, tak jak
pani podjęła, to dzisiaj były podejmowane takŜe na radzie poŜytku
publicznego, wtedy kiedy opiniowaliśmy te programy, są absolutnie słuszne
i będziemy je podejmować w przyszłym roku, te programy będą juŜ
znacznie bardziej pogłębione.
Radny ADAM NIERODA
Panie dyrektorze, ja mam pytanie jak ta kwota przewidziana na program
w 2014 roku róŜni się od tego co wydajemy w tym roku? Czy to jest wzrost?
JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
JeŜeli chodzi o plan załoŜony w 2013 roku to było 9 mln i taki sam, 9 mln
załoŜony jest na wydatkowanie w roku 2014. Jedyną zmianą są korekty
realizowane w ramach ściągalności z koncesji, które przewaŜnie
realizowane są na rok 2013 zmiana dotyczy 800 tys złotych. Z tym
uwzględnieniem, ze tak na prawdę to jest dostępne i realizowane dopiero
od listopada danego roku. Tak się dzieje kaŜdego roku i podejrzewam, ze
w przyszłym roku równieŜ moŜemy się spodziewać zwiększenia w
podobnym okresie.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Ja chciałam powiedzieć trochę o kwestii, którą poruszyła pani radna
Banach. Kwestia street workingu. U nas ten street working działa, chociaŜ
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w bardzo niewielkim zakresie mamy nawet tak zwane centrum street
workingu, ono powstało w Brzeźnie. Tak naprawdę działają w tej chwili
dwie grupy. Na Śródmieściu i Brzeźnie i efekty są na prawdę wspaniałe.
Tutaj apel do pani prezydent, do pana dyrektora skierowany takŜe od street
workerów i od GCPU, Ŝeby na prawdę tę formę rozwijać po przez
dofinansowanie. Oczywiście to co w tej chwili mamy działa świetnie, ale
moŜna by tego typu działalność rozwinąć teŜ w innych dzielnicach. To jest
jedna kwestia. Ja chciałam tez zwrócić uwagę na taką tendencję, którą
ostatnio nam sygnalizował pan kierownik Nowak z GCPU, Ŝe uzaleŜnienie
wśród młodzieŜy to nie tylko alkohol, narkomania, ale i uzaleŜnienie od
Internetu, komórek i w tym kierunku ma pójść przyszła działalność GCPU.
Oni chcą uwzględnić równieŜ tego typu uzaleŜnienia. Co raz częściej się
mówi w mediach o tych problemach. Ja tez mam prośbę do pani prezydent
Kamińskiej, Ŝeby mocno naciskać GCPU Ŝeby jak najszybciej zmieniło swój
statut i uwzględniło równieŜ te uzaleŜnienia. Alkohol to jedna sprawa,
narkomania to druga, ale uzaleŜnienie od Internetu co raz częściej staje się
problemem naszej młodzieŜy i dzieci.
JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
W pierwszym pytaniu apel przyjęty, takŜe jak najbardziej. Takle wzrosną
współdziałania z Gdańskim Centrum Profilaktyki i UzaleŜnień w zakresie
street workingu. Druga kwestia to chciałem powiedzieć, ze to juŜ się dzieje,
a będziemy to zwiększać i rozszerzać. Głownie po przez jednostkę
budŜetowa Gdańskie Centrum. Dziękuję bardzo.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma w dyskusji. Kto z pań i panów jest
za podjęciem projektu uchwały druk 1058?
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Uchwałę Nr XLV/994/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku
na rok 2014
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

13) zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku
na rok 2013 (druk 1068);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1068 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Głosów nie ma w
dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu uchwały druk 1068?
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Uchwałę Nr XLV/995/13
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku
na rok 2013
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

14) w sprawie przyjęcia: „Programu
Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Wybranym Chorobom Społecznym dla
Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016”
i szczegółowych programów zdrowotnych
zaplanowanych do realizacji w 2014 roku
wraz ze środkami przeznaczonymi na ich
finansowanie (druk 1051);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1051 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie, Strategii i BudŜetu pozytywnie. Głos w dyskusji pan
radny Adam Nieroda.
Radny ADAM NIERODA
Panie dyrektorze, chciałem podpytać o ten program szczepień dla seniorów
przeciwko grypie. Czy mamy informacje ile osób skorzystało z tego
programu w poprzednim sezonie jesienno-zimowym i jak wygląda
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informowanie o takiej moŜliwości. Bo spotkałem
przychodniami, gdzie takiej informacji po prostu nie było.

się

z

kilkoma

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Wykonanie jest zawsze w granicach około 100%, prawie wszystkie oferty
skierowane są wykorzystane. JeŜeli chodzi o informację to tak naprawdę
na samym początku była bardzo duŜa informacja i promocja, natomiast
teraz podpisując umowę z kaŜdym z podmiotów, praktycznie wszystkie
podmioty, które zgłoszą się do realizacji tego programu na dany rok i w
konsekwencji na kolejne 3 lata, w umowie zapisane jest, ze dany podmiot
jest zobligowany do pełnej informacji w stosunku do swoich pacjentów w
danej przychodni. RównieŜ przez nas jest informacja kierowana na samym
początku i do prasy i na stronę internetową.
Radna JOLANTA BANACH
Panie dyrektorze, niepokój pana radnego Nierody jest w pełni uzasadniony,
bo przypominam w 2012 roku program szczepień był zrealizowany w 90%,
myślę, ze 2013 jest pod tym względem bardziej zadowalający. Ale ja
chciałam powiedzieć tak, Ŝe bez względu na wykonanie tych wszystkich
programów, róŜnie z tym bywało, ja myślę, ze te programy zdrowotne, to
jedne z najbardziej efektywnych programów społecznych jakie realizuje
miasto Gdańsk, dlatego, ze tu rezultaty są natychmiastowe, fenomenalne i
zainteresowanie jest ogromne. Zawsze przy omawianiu albo sprawozdań,
albo programów na następny rok, ja zawsze do radnych apelowałam, Ŝeby
pamiętać, ze finanse są waŜne, Ŝeby juŜ tak nie ścibić tych pieniędzy. I w
2012 roku plan na programy zdrowotne w mieście Gdańsku opiewał na
kwotę 1 mln 700 tys złotych, zrealizowany był 1 mln 600 tys. a teraz na
2014 rok, ogólne wydatki na wszystkie te programy zdrowotne
przewidziane są w kwocie 1 mln 265 tys. czyli o prawie 500 tys mniej. Ja
apeluje o to, Ŝeby te projekty społeczne o wysokiej efektywności, Ŝeby one
były tak samo kochane jak projekty sportowe i na promocje sportową.
Dzisiaj mówiliśmy o tych 7 mln na promocje Mistrzostw w Piłce Siatkowej.
Dodaliśmy w
zmianie budŜetu 650 tys na wyposaŜenie Teatru
Szekspirowskiego, juŜ nie dyskredytując innych wydatków. Ja proszę, Ŝeby
te społeczne, w obszarze zdrowia, które są trafione na 100%, Ŝeby one
równieŜ były traktowane z taka samą Ŝyczliwością, bo jak się spojrzy na te
szczegółowe projekty, to mammy mniej pieniędzy niŜ w 2012 roku.
Przygotowanie do porodu było w 2012 194 tys., w 2014 będzie 80 tys.
Karmienie piersią w 2012 100 tys., będzie 75 tys. Dochodzi nowy, ta
próchnica, ale on jest tylko 30 tys. Centrum geriatryczne w 2012 61 tys,
będzie 200 tys. tu jest znakomity wzrost, ale reszta rejestruje spadki. Nic mi
nie pozostaje, bo nie mam takiej siły sprawczej, mogę tylko apelować, Ŝeby
te projekty zdrowotne, teŜ były traktowane z sercem. Z sercem panie
prezydencie.
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PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska
Zgoda z panią radna, zgoda. Tylko jest jeden drobny problem. Niestety
z roku na rok dochody miasta, te bieŜące, nie te związane
z dofinansowaniem z UE, niestety nie rosną. Maleją. TakŜe tutaj musimy
się przyzwyczaić, ze róŜne wydatki będą w ciągu najbliŜszych lat nie
rosnąć a maleć. Chyba, Ŝe PKB w Polsce wystrzeli do 5-8%, co jest mało
prawdopodobne, ale hipoteza jest. A druga hipoteza, Ŝe Minister Finansów,
rząd, sejm zmieni źródła dochodu jednostek samorządu terytorialnego, co
tak samo jest prawdopodobne jak ta pierwsza hipoteza. Dziękuję.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Ja chciałam tylko dodać, ze mimo takich zewnętrznych problemów z
zaszczepianiem, Gdańsk w tym roku odebrał nagrodę, pan dyrektor powie
jak ta nagroda się nazywa szczegółowo. Podobnie było z programem
przesiewowym, który jest rzeczywiście na skale ogólnopolska innowacyjny,
czyli „6-10-14” w tym roku będzie nieznacznie mniej pieniędzy na ten
program. Ja mam pytanie, jakiego przedziału wiekowego te zmniejszenia
finansowe będą dotyczyć? Czy tych najmłodszych dzieci, czy kontynuacji
tego programu?
JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Szanowni państwo, wiedząc o tym, ze środków będzie mniej to
przeanalizowaliśmy propozycję, którą tutaj proponujemy, i tak naprawdę
ograniczenia największe dotyczyło programu „6-10-14”, które bazowało na
tym, ze w wyniku dialogu i konsultacji i z realizatorami dotychczasowymi,
mając na względzie, ze z doświadczenia wystartują oni równieŜ i będą
kontynuować ten program na 3 lata, uzgodniliśmy, Ŝe jest moŜliwość
ograniczenia tylko kosztów administracyjnych, w jak najmniejszym stopniu
dotyczących kwestii merytorycznych, jeśli merytorycznych to dotyczyło tylko
dzieci i młodzieŜy w wieku 14 lat. TakŜe dzieci w wieku 6 i 10 lat dalej będą
kontynuowane badania w pełnym zakresie realizacji tego programu.
MoŜemy się pochwalić, otrzymaliśmy nagrodę za ten program przyznaną
przez Ministerstwo, to wyróŜnienie w działaniach na rzecz przeciwdziałania
i zaszczepianiu grypie. Dziękuję bardzo.
Radna JOLANTA BANACH
Ja nie chciałabym rozpoczynać polemiki z panem prezydentem, to jest fakt,
Ŝe dochody bieŜące w przeciwieństwie do majątkowych są silnie
uzaleŜnione i od prawodawstwa związanego z finansami gmin i od
kształtowania się tempa wzrostu, ja tylko proszę o zrewidowanie nieraz
priorytetów w ramach wydatków bieŜących.
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Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Wyczerpała się lista mówców, przechodzimy do
głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu uchwały druk
1051?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/996/13
w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i
Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla
Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016” i szczegółowych
programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014
roku wraz ze środkami przeznaczonymi na ich
finansowanie
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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15) w sprawie przyjęcia szczegółowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok
(druk 1050);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1050 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest
za podjęciem projektu uchwały druk 1050?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

29
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/997/13
w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk
na 2014 rok
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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16) zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Miasta Gdańsk na lata 2013-2017
(druk 1067);

JAROSŁAW FORMELA – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił projekt uchwały druk 1067 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie i K. Strategii i BudŜetu opinia pozytywna. Głosów
w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu uchwały
druk 1067?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

30
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/998/13
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk
na lata 2013-2017

z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
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17) zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań, na które przeznaczone
będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2013 roku (druk 1069);

MARIA MICHALUK – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Przedstawiła projekt uchwały druk 1069 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
opiniowała pozytywnie, K. Strategii i BudŜetu odstąpiła od opiniowania.
Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu
uchwały druk 1069?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/999/13
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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18) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie określenia źródeł
dochodów własnych gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów
własnych
samorządowych
jednostek budŜetowych (druk 1047);

JERZY JASIŃSKI – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały druk 1047 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna, Strategii i BudŜetu
opiniowała teŜ pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów
jest za podjęciem projektu uchwały druk 1047?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/1000/13
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i
trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek
budŜetowych
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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19) zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Gdańska w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Gdańsk do konkursu otwartego nr
02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego w ramach Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa
zawodowego”
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk 1059);

JERZY JASIŃSKI – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały druk 1059 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna. Głosów w dyskusji
nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem projektu uchwały druk 1059?

Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/1001/13
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
przystąpienia Gminy Miasto Gdańsk do konkursu otwartego
nr 02/POKL/9.2/2012 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w ramach Działania 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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20) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09
Rady
Miasta
Gdańska
z dnia
29 października
2009 roku
w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budŜetu Gminy Miasta Gdańska
dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek
publicznych i niepublicznych prowadzonych
przez osoby prawne inne niŜ jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu
i zakresu
kontroli
prawidłowości
ich
wykorzystania (druk 1062);

JERZY JASIŃSKI – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji
Przedstawił projekt uchwały druk 1062 zgodnie z uzasadnieniem.
Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opinia pozytywna, Strategii i BudŜetu
takŜe pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za
podjęciem projektu uchwały druk 1062?
Za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

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

Uchwałę Nr XLV/1001/13
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Gminy Miasta
Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niŜ
jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na
terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania
45

z dnia 31 października 2013 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH I ODPOWIEDZI
PREZYDENTA MIASTA

Stanowią załącznik 23 i 24 do niniejszego protokołu.

PUNKT 6
WNIOSKI IOŚWIADCZENIA OSOBISTE

PUNKT 7
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Radny BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Dziękuję Państwu Bardzo. Do widzenia.
Obrady zakończono o godzinie 1200
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
Na podstawie zapisu w formie cyfrowej
podinspektor BRMG
Wioletta Krewniak
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