PROTOKÓŁ NR III/2018
z III sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 11 grudnia 2018 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

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

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Otworzyła obrady III sesji Rady Miasta Gdańska. Poinformowała
o wpływie projektów uchwał.
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji
programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na
rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk
Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (druk 21);
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru
wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad
przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości
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miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji
w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu
"Mieszkanie na Start" (druk 22);
Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Gdańska o włączenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku (druk 23);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019
Rokiem Wolności (druk 13);
Wpłynął
wniosek
Komisji
Zagospodarowania
Przestrzennego
o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia
ulicy Czerskiej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
(druk 15);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych „Wszystko dla Gdańska” o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków
i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska (druk 24);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy
Orunia Górna – Gdańsk Południe (druk 25);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej o włączenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 26);
Wpłynął wniosek Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska o włączenie do
porządku obrad projektu Apelu w sprawie przestrzegania zasady
niezależności dziennikarskiej.
Przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak rozpoczęła głosowania
w sprawie włączenia ww. projektów uchwał do porządku sesji.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji programowo
przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii
kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz
z budową infrastruktury towarzyszącej (druk 21);
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za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w ppkt 8 pkt 5A.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie
umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania
oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach
mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na
Start" (druk 22);
za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w ppkt 8 pkt 5B.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
(druk 23);
za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w ppkt 8 pkt 7A.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności (druk 13);
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za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 4A.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Spytał o złożoną do druku 13 poprawkę, kiedy będzie ona procedowana.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Odpowiedziała, że złożona będzie autopoprawka klubu radnych, która
będzie uwzględniała poprawkę złożoną na komisji przez radnych PiS.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg
powiatowych i ustalenia jej przebiegu (druk 15);
za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 8 ppkt 17.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych
Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych
Komisji Rady Miasta Gdańska (druk 24);

za
przeciw
wstrzymało się

-

32
0
0
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 8 ppkt 15.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk
Południe (druk 25);
za
przeciw
wstrzymało się

-

31
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Ten druk będzie w pkt 8 ppkt 16.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska (druk 26);
za
przeciw
wstrzymało się

-

13
5
14

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu nie p r z y j ę ł a
Powiedziała, że zostanie on przekazany do dalszych prac w RMG
i wpłynie na kolejną sesję.
Poddała pod głosowanie wniosek o włączenie do porządku obrad projektu
apelu w sprawie przestrzegania zasady niezależności dziennikarskiej.
za
przeciw
wstrzymało się

-

20
12
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Ten druk będzie w pkt 4B.
Wpłynęły autopoprawki:
- druk 1826 – pkt 6;
- druk 1827 – pkt 7;
- druk 6 – pkt 8, ppkt 5
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji.
Ślubowanie Radnych - pani Teresy Wasilewskiej i pana Wojciecha
Błaszkowskiego.

2. Komunikaty:
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska
3. Oświadczenia Klubów Radnych;
4. Apel Rady Miasta Gdańska w sprawie przeniesienia siedziby
Polskiej Agencji Kosmicznej.
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski – przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej
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5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska i uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska (druk 1826);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta
i Podatków;
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok
(druk 1827);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i
Podatków;
 stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady
Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2019 rok,
 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta
Gdańska,
 wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
 dyskusja,
 ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
 głosowanie.

8. Uchwały:
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 19);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska

na 2018 rok (druk 20);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum
Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej
statutu (druk 7);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
(druk 18);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

5) w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek

procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności tych gruntów (druk 6);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

5a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla
przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz
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budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej (druk 21);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

5b). w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie
umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania
oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach
mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu "Mieszkanie na
Start" (druk 22);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

6) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 8);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy
realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic
aglomeracji Gdańsk (druk 14);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

7A) w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
(druk 23);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Grzegorz Sulikowski – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

8) zmieniająca

uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (druk 9);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

9) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w

pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska (druk 10);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

10) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu
wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
(druk 16);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

11) w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na

lata 2019 – 2023 (druk 17);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

12) w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 w Gdańsku przy ul.

Wolności 26 (druk 5);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

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 budżetowych (druk 11);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

14) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska

na okres kadencji 2018-2023 (druk 12);
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Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska

15) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji

Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji
Rady Miasta Gdańska (druk 24);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska

16) w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk

Południe (druk 25);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

17) w sprawie zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg powiatowych

i ustalenia jej przebiegu (druk 15);
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Emilia Lodzińska – Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
10. Wnioski, oświadczenia osobiste.
11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca poprosiła panią Teresę Wasilewską i pana Wojciecha
Błaszkowskiego o złożenie ślubowania.
Radny Jan Perucki odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro Miasta Gdańska i jego mieszkańców.”
Radni złożyli ślubowanie, przewodnicząca pogratulowała nowym radnym
i poprosiła o odebranie kart do głosowania.
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PUNKT 2
KOMUNIKATY
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za
2018 rok.
PIOTR SPYRA Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska
Przedstawił raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących projektu statutu Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.
Raport stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

PUNKT 3
OŚWIADCZENIA KLUBÓW RADNYCH
Radny PIOTR BORAWSKI
Powiedział, że jego wystąpienie miało dotyczyć zupełnie innych spraw, ale
trudno przejść obok tego, co dzieje się w mieście, co bulwersuje opinię
publiczną od przeszło tygodnia. Rozpoczęło się to od artykułu w Dużym
Formacie pani redaktor Bożeny Aksamit, ale kontynuowane jest właściwie
każdego dnia, poprzez zgłaszające się kolejne ofiary, osoby, które mówią,
jak zostały pokrzywdzone przez ostatnie kilkadziesiąt lat przez ks. prałata
Henryka Jankowskiego. Dodał, że jest to bardzo trudna sprawa, dla
mieszkańców Gdańska i dla radnych, ponieważ to na radnych spoczywa
szczególna odpowiedzialność związana z tym, w jaki sposób ks.
Jankowski honorowany był w Gdańsku przez wszystkie lata, w jaki sposób
jego pamięć jest traktowana poprzez tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Gdańska, poprzez nazwę skweru, a także poprzez pomnik, na który rada
miasta wydała zgodę. Wspomniał, że wczoraj na klubie radnych Koalicji
Obywatelskiej była długa dyskusja, jakie zająć stanowisko w tej sprawie
i po długiej dyskusji, pełnej emocji i świadomości, jaki ciężar spoczywa na
radnych, radni zdecydowali, że świadectwem jasnej, dobrej strony życia
ks. Jankowskiego będzie odbudowany kościół Św. Brygidy. Dodał, że jak
wszyscy doskonale wiedzą i od tygodnia są poruszeni różnego rodzaju
przekazami, istniała także ciemna strona jego życia i ciężko przejść nad
12

tymi informacjami, nad kolejnymi świadkami z imienia i nazwiska, którzy
opisują swój ból, tragedię. Powinno się skupić na ofiarach, one powinny
być otoczone szczególną opieką. Stanowisko radnych klubu KO jest
jasne, sprawa honorowego obywatelstwa, nazwy skweru a także pomnika
jest jednoznaczna, oczekują, że zostaną one usunięte z przestrzeni
publicznej. Dziś został skierowany druk dot. honorowego obywatelstwa,
on zostanie uwzględniony nie w dzisiejszej sesji a w kolejnej. Kwestia
związana z pomnikiem i ze skwerem wymaga zachowania pewnych
procedur, w związku z tym w najszybszym możliwym terminie czy to na
sesji styczniowej, czy późniejszej. Dodał, że dla radnych klubu KO
jednoznaczne jest, że zarówno skwer jaki i pomnik powinien zniknąć
z przestrzeni publicznej. Zakończył słowami z Ewangelii Św. Mateusza:
„cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście
uczynili”.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Brak oświadczenia.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Powiedziała, że jest to bardzo trudny moment w historii Rady Miasta
Gdańska, bardzo trudna sytuacja. Artykuł pani Bożeny Aksamit poruszył
wszystkich, ale nikt nie uchyla się przed kolejnymi krokami związanymi
z księdzem Jankowskim, natomiast radni chcą się kierować zasadą
„odważnie, ale z rozwagą” i to jest domena, którą klub Wszystko dla
Gdańska będzie kierował się na każdej sesji Rady Miasta Gdańska przez
kolejnych 5 lat.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Powiedział, że od ponad tygodnia gdańszczanki i gdańszczanie i cała
Polska mówi o sprawie księdza Henryka Jankowskiego. Opublikowany
reportaż poruszył bardzo dużo osób, wstrząsnął innych, inni zadają
pytania. Zawarty w nim opis ludzkich tragedii, tragedii dzieci nie tylko
zasmucają, ale przerażają. Nie ma w całej kulturze, w całej tradycji
judeochrześcijańskiej zbrodni większej niż krzywda dzieci, dzieci otacza
się najtroskliwszą opieką. Nikt nie ma prawa pozostać obojętnym czy
neutralnym wobec opisanych spraw. Dodał, że wielu znało ks.
Jankowskiego, z działalności opozycyjnej, pełnienia funkcji kapelana
Solidarności, z niestrudzonej pracy na rzecz odbudowy kościoła Św.
Brygidy w Gdańsku. Był przez wielu szanowany za charytatywne dzieło
niesienia pomocy bardzo wielu gdańszczankom i gdańszczanom i szerzej
w Polsce. Dodał, że znał ks. Jankowskiego osobiście, pod k. lat 70. był
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ministrantem w Św. Brygidzie i pomagał z koleżankami i kolegami
w odbudowie kościoła. Za te dzieła, min. krajowa komisja NSZZ
Solidarność nadała tytuł honorowego członka. Dodał, że ks. Jankowski był
ważną częścią najnowszej historii i wpisał się w gdańską pamięć.
A decyzją RMG, obok sygnatariuszy porozumień z sierpnia 1980 wszedł
w poczet honorowych obywateli miasta, osób, od których mamy prawo
oczekiwać wysokich standardów moralności i cnót. Za sprawą
społecznego komitetu doczekał się też pomnika oraz skweru nazywanego
jego imieniem. Ks. Jankowski nie stronił jednak od kontrowersji, jest etap
w jego życiu pełen bardzo złych emocji. Był autorem antysemickich akcji
i wypowiedzi, wielu odpychały pseudoreligijne instalacje grobów pańskich.
Został opuszczony przez bardzo wielu ludzi i kościół, również gdy był
chory. Teraz w obliczu pojawiających się zarzutów o krzywdę wyrządzoną
dzieciom, trzeba zabrać głos. Powiedział, że jako prezydent Gdańsk, jest
winien by chronić dobre imię prawdopodobnych ofiar ks. Jankowskiego,
jest winien ludzką solidarność i okazanie szacunku i współczucia, które
przywrócą im godność. Dodał, że zwrócił się do biskupa Leszka Sławoja
Głódzia z osobistym listem, w którym prosi go jako hierarchę kościoła
o dogłębne zajęcie się wszystkimi niejasnościami związanymi z tą sprawą.
Poprosił w nim o próbę odsłonięcia prawdy. Wspomniał, że wczoraj kuria
arcybiskupia zabrała głos: „Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość
podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich
możliwych aspektów tej sprawy, w myśl wytycznych Konferencji
Episkopatu Polski, dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego,
a mianowicie gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu
duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba,
że zasadnym wydawałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła”.
Powiedział, że według niego, dla dobra sprawy, tę sprawę trzeba wyjaśnić,
niezależnie od tego, ile miesięcy a być może lat trzeba temu poświęcić.
Inaczej Gdańsk będzie podzielony na dwa obozy, tych bezwzględnie
przekonanych o winie ks. Jankowskiego i na tych, którzy będą uważali, że
to tylko artykuł i nic więcej. Taka komisja złożona z wiarygodnych
publicznie osób jest niezwykle ważna. Też jest ważna i dla zmarłego, ale
głównie dla samego kościoła i dla wspólnoty rzymskokatolickiej.
Powiedział, że zwrócił się tez do społecznego komitetu budowy pomnika,
by zdemontował i przekazał monument posadowiony w przestrzeni
publicznej, który sam zdecyduje o jego przyszłym losie. Nie może być tak,
że najbardziej nawet chwalebne czyny staną się usprawiedliwieniem dla
bardzo złych czynów. Kwestię nazwy skweru i honorowego obywatelstwa
Rada Miasta w swoim namyśle, spokojnie, we właściwym trybie i czasie
rozważy. Na pewno ważne jest, bez względu na to, jaką RM decyzję
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podejmie w przyszłości, w sprawie obywatelstwa honorowego i nazwy
skweru, jest to aby gdańszczankom i gdańszczanom te racje przedstawić.
Uważa, że dziś większość gdańszczan jest tym wszystkim przygnębiona,
zasmucona i pragnie prawdy. A każdy, kto przybliży tę prawdę, czy świecki
czy osoba duchowna, odegra niezwykle pozytywną rolę, bo wszyscy
czują, że jakiś ład moralny został głęboko naruszony i jego przywrócenie
może się odbyć tylko za sprawą prawdy. Z drugiej strony rolę gra czas
i warto powiedzieć, że ze względu na upływający czas, rada,
gdańszczanki i gdańszczanie będą o tym pamiętać. Jest to głęboki cierń
w sercu tysięcy gdańszczan i uciekanie od tego problemu jest bardzo
niefrasobliwe.

PUNKT 4
Apel Rady Miasta Gdańska w sprawie przeniesienia siedziby
Polskiej Agencji Kosmicznej.

Radny PIOTR BORAWSKI
Przedstawił apel zgodnie z uzasadnieniem.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Odniósł się do wątpliwości radnego Borawskiego. Powiedział, że martwi
się, że rada miasta zajmuje się sprawami, które nie mieszczą się
w ustawie o samorządzie gminnym, ona ustala kompetencje Rady Miasta
Gdańska i zadania, którymi powinna się zajmować. W poprzedniej
kadencji RMG podjęła apel w sprawie funkcjonowania Trybunału
Konstytucyjnego, w następstwie czego wojewoda pomorski ten apel
swoim zarządzeniem uchylił, prezydent odwołał się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego i on podtrzymał decyzję wojewody. Stwierdził, że
rada miasta w sposób szczególny powinna przyglądać się prawu, które
tworzy, nawet jeśli są to intencjonalne apele. Z tego względu uważa, że
jest to niedobry zwyczaj, że rada miasta zaczyna się wypowiadać
w tematach, jak w przypadku Polskiej Agencji Kosmicznej, która operuje
na odrębnej ustawie, co do której samorząd nie ma żadnych władczych
kompetencji. Dodał, że jest to psucie prawa i podjęcie tego apelu
spowoduje, że ten apel zostanie uchylony, a gdańscy podatnicy, my
wszyscy, będą cierpieć, że będą ponosić koszty postępowania sądowego
później w WSA. W jego opinii jest, dbając o Gdańsk i Pomorze,
pozostawienie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, a nawet zrobienie
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czegoś więc, bo od początku jej powołania w 2014 roku większość
pracowników była zatrudniona w oddziale terenowym w Warszawie. Tam
przebywał prezes Agencji, przez zdecydowaną większość swojego czasu.
Niestety serce tej Agencji bije w Gdańsku, a siedziba w Gdańsku była
jedynie na papierze. Rząd podjął taka inicjatywę, aby doprowadzić ten
stan do zgodnego z prawem, bo obecnie ten stan nie jest zgodny
z prawem i poszedł w kierunku przeniesienia tej siedziby do Warszawy,
tzn. przyjął strategię usankcjonowania stanu prawnego do stanu
faktycznego, uznając, że to będzie najprostsze i najlepsze rozwiązanie.
Dodał, że on, jak i PiS zarządu województwa pomorskiego uznali, że
najlepszym dla regionu i dla Rzeczypospolitej, z różnych powodów, jest
stanowisko przekazane premierowi Morawieckiemu i marszałkom Sejmu
i Senatu. Powiedział, że w zeszłym tygodniu widział się z minister
Emilewicz, gdzie przedstawiał argumenty środowiska naukowego
i pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej,
udało się dojść do
porozumienia. Otrzymał ustne zapewnienie, że na dniach zostanie
przedstawiona poprawka poselska do tego projektu, która sprawi, że ta
siedziba w Gdańsku zostanie, a co więcej, te kompetencje systematycznie
do gdańskiej siedziby będą przekazywane.
Radny PIOTR BORAWSKI
Powiedział, że jest zdumiony wystąpieniem radnego Płażyńskiego,
ponieważ jest ono pozbawione logiki. Na samym początku
przewodniczący mówi o tym, że rada miasta nie ma mandatu żeby się
wypowiadać w tej sprawie, potem nas informuje, że jako radny miasta
Gdańska spotkał się z panią minister i zabrał głos na ten temat.
Powiedział, że rozumie, że rada miasta in gremio nie ma tego mandatu,
radni PiS ten mandat posiadają. Powiedział, że Rada Miasta Gdańska,
Klub Koalicji Obywatelskiej będzie za każdym razem zabierał głos
w momencie, kiedy obecny rząd będzie próbował ingerować w sprawy
miasta Gdańska, w sprawy jego mieszkańców, będzie nam próbował
zabierać nasze żywotne interesy. Tak było w przypadku drogi S6, grupy
Lotos, taj jest w przypadku Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie zagłuszycie
naszego głosu, nie zamkniecie nam ust, powodując to, że mieszkańcy
naszego miasta nie dowiedzą się, jakie czyny realizowane są przez
obecny rząd względem miasta Gdańska. Polska Agencja Kosmiczna nie
jest jakimś bytem abstrakcyjnym, tylko jest konkretną instytucją, dzięki
której zyskaliśmy wyspecjalizowane miejsca pracy, dzięki którym rozwijają
się firmy, także z wyspecjalizowanymi miejscami pracy, gdzie pracują
mieszkańcy Gdańska, gdzie przyjeżdżają ludzie z całej Polski i z całej
Europy, po to, by w Gdańsku zamieszkać i w tych firmach pracować.
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Zabranie tej instytucji jest szkodą dla naszego miasta. I też nie rozumie
tego argumentu, że ustawą stwierdzi się stan faktyczny. Czy rząd twierdzi,
że od 3 lat łamał prawo i teraz trzeba to usankcjonować to łamanie prawa?
Zaapelował o powołanie prezesa, który będzie mieszkał w Gdańsku,
będzie sprawował władzę tak, jak zostało to zapisane w ustawie i będzie
sprawował ją z naszego miasta, bo ta decentralizacja jest potrzebna.
Powiedział, że klub KO jest przeciwko centralizacji, jest za decentralizacją
i zarówno pozostawienie siedziby Agencji i pozostawienie siedziby Grupy
Lotos w Gdańsku jest żywotnym interesem miasta.
Radny KRYSTIAN KŁOS
Odniósł się do słów pana Płażyńskiego, który mówił, że rada miasta nie
ma prawa zabierać głosu w sprawach ważnych dla miasta Gdańska, bo
wojewoda z nadania PiS taka uchwałę czy apel podważy. Powiedział, że
przykro, że słyszy się takie słowa z ust radnego miasta Gdańska,
gdańszczanina od kilku pokoleń, który zabrania radzie miasta zabierania
głosu w sprawach ważnych. Instytucja, o której jest mowa, dzięki
zabiegom pomorskim parlamentarzystów, została umieszczona
w Gdańsku. Przez 3 lata, de facto jej działanie ograniczało się do
Warszawy. Ale przez 3 lata to rząd PiS pełni funkcję kontrolną i ma prawo
powołać prezesa tej agencji. Zdziwił się, że teraz jest wielkie zaskoczenie
i próba usankcjonowania, żeby jednak prezes znajdował się w Gdańsku.
Dodał, że widać, jak stanowione jest prawo na szczeblu parlamentarnym,
głosowanie w nocy, łamanie konstytucji, a pan radny Płażyński mówi, że
rada miasta nie może zająć stanowiska w sprawie ważnej Agencji, która
powinna pozostać w Gdańsku.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Odpowiedział radnemu Borawskiemu, że zabrał w tej sprawie głos, jako
osoba publiczna, powiedział, że widział się z panią minister jako członek
PiS, nie opierał się wtedy na ustawie o samorządzie gminnym, bo nie daje
on aby występować w tej sprawie, która nie dotyczy zadań własnych
miasta Gdańska. Zajęli stanowisko jako pomorski zarząd PiS, zachęcił
również radnych do zajęcia stanowiska przez pomorską PO w tej sprawie
czy jako klub radnych KO, jest to zgodne z prawem. Odpowiedział też
o zarzutach nie robienia nic z tą kwestią przez PiS przez 3 lata: PiS
przyszło w takim momencie, że było dużo do zrobienia, żeby
przetransformować Rzeczpospolitą na lepsze tory. A Polska Agencja
Kosmiczna to instytucja, którą powołał, również przy poparciu posłów PiS
z ziemi pomorskiej, parlament w kadencji, kiedy rządziło PSL z PO. Była
to ponadpartyjna inicjatywa, przez cały pierwszy rok już funkcjonowania
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rządu PiS, był ten sam prezes, który był mianowany przez rząd PO-PSL
i również wtedy rozpoczęło się to rozbijanie Gdańska na Warszawę.
Wtedy, kiedy zaczęła się organizować Polska Agencja Kosmiczna,
doprowadziło do tego, że gdy rząd PiS przyszedł i przejął kontrolę nad
instytucją, zderzył się z taką sytuacją, już wtedy większość pracowników
była zatrudniona w Warszawie, prezes mianowany przez PO-PSL 95%
swojego czasu spędzał w Warszawie i teraz są starania aby to zmienić.
A dzięki dialogowi, jaki podjęli parlamentarzyści PiS z ziemi pomorskiej
z minister Emilewicz, są zapewnienia, że siedziba w Gdańsku pozostanie,
a nawet zostanie do niego przeniesionych więcej kompetencji. Powiedział,
że dziwi się na wskazywanie w dyskusji na kwestię położenia siedziby,
która z punktu widzenia, nawet podatkowego, nie ma żadnego znaczenia.
A od początku była sytuacja, w której na papierze była instytucja
w Gdańsku, a kompetencje, większość narzędzi, w Warszawie, łącznie
z prezesem, który wywodzi się z Warszawy.
Radny MATEUSZ SKARBEK Wiceprzewodniczący RMG
Powiedział, że nie jest tajemnicą, że PiS nie lubi samorządu, nie lubi
decentralizacji państwa. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że
przeniesienie Agencji ma charakter administracyjny, dodał, że Gdańsk jest
bardzo ważnym ośrodkiem akademickim, Politechnika Gdańska
dostarcza najwybitniejszych naukowców w tej części Europy, pracują dla
Nasa. Zgodził się z panem Płażyńskim w jednym zakresie - coś o psuciu
prawa PiS wie, udowodniło to przy okazji Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, więc zarzucanie radnym, że apel będzie psuciem prawa,
nie, radni miasta Gdańska zawsze będą zabierali głos, w każdej sprawie,
nawet, jeśli nie wynika to bezpośrednio z ich kompetencji. Powiedział, że
cieszy się, że pan Płażyński zabiera głos i próbuje lobbować u władz
centralnych, ale proszę nie zarzucać, że KO łamie prawo, że zabiera się
głos w bardzo ważnej sprawie.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
Powiedziała, że dyskusja jest nad apelem a nie uchwałą, nikt nie ma
ambicji zmieniać prawa powszechnie obowiązującego w Polsce apelem
rady miasta. Dodała, że nie jest jej znany katalog spraw, co do których
rada miasta może zając stanowiska w formie apelu.
Radny BOGDAN OLESZEK
Również zauważył, że jest to apel i rada miasta ma prawo taki apel podjąć.
Powiedział, że gdyby informacje, które przekazał radny Płażyński były
18

znane wcześniej, to kto wie, czy taki apel by dzisiaj stanął na sesji.
Szkoda, że wcześniej nie można było porozmawiać.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Powiedział, że wypowiedź przewodniczącego Skarbka wynika ze
złośliwości w stosunku do PiS. Zauważył, że ten apel jest odbierany jako
polityczny, bo broni tylko miejsca pracy prezesa, który nie jest
gdańszczaninem. Wszyscy, którzy w Polsie pracują, będą nadal pracować
w Gdańsku, bez względu na rozwój sytuacji. Gdańsk stał się ośrodkiem
technologii kosmicznych, na Wybrzeżu są spółki, które na tym zarabiają
i to powinno cieszyć, bo to konkretny pieniądz wpływający do budżetu.
Poprosił o zaprzestanie złośliwości, powiedział, że możnaby się z tego
apelu wycofać, ale rozumie, że jest to decyzja polityczna.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Przypomniała, że Rada Miasta Gdańska od wielu lat podejmuje różne
apele, nie tylko polityczne. Występowano np. w obronie maltretowanych
zwierząt. To obowiązek, by stać na straży wyznawanych wartości.
Podziękowała przewodniczącemu i klubowi KO za apel, klub WdG poprze
go.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Odpowiedział, że apel jest również przyjmowany w formie uchwały, więc
podlega tym samym rygorom, co każde inne ustanowione przez radę
prawo i podlega pod ustawę o samorządzie gminnym. a Rada Miasta
Gdańska powinna w sposób szczególny dbać o to aby tworzyć dobre
prawo. Poprosił radnego Krystiana Kłosa o wyjście poza szyld partyjny
i zwrócenie uwagi, że konkretne osoby reprezentują konkretne instytucje
publiczne i wojewoda pomorski to organ władzy publicznej, którego
obowiązkiem jest niwelować z przestrzeni prawnej te uchwały, które
wydane są niezgodnie z prawem. Jeżeli miasto reprezentowane przez
prezydenta z tymi wątpliwościami się nie zgadza, ma możliwość
zaskarżenia tego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak było w
zeszłym roku ws. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, gdzie sąd
orzekł, że faktycznie Rada Miasta Gdańska nie miała prawa podjąć
takiego apelu z uwagi na wykroczenie poza swoje ustawowe kompetencje.
Radny MATEUSZ SKARBEK Wiceprzewodniczący RMG
Złożył wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poddała pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.
za
przeciw
wstrzymało się

-

24
9
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Lista mówców została zamknięta.
Radna KAMILA BŁASZCZYK
Odniosła się do wypowiedzi radnego Koralewskiego, powiedziała, że
w apelu nie chodzi o zachowanie miejsca pracy prezesa Polsy, apel jest
powiązany z miejscami pracy naukowców i innych firm współpracujących,
kooperujących z Polsą, są tez kierunki studiów, studenci, pracownicy
naukowi, jest mowa o dużej rzeszy mieszkańców Gdańska i osób, które
mogą tu przybyć, żeby pracować, żyć i mieszkać. Apel jest w żywotnym
interesie mieszkańców Gdańska.
Radny KAROL WAŻNY
Powiedział, że nie widz żadnych przeciwskazań do tego by gmina miasta
Gdańska ustami rady zabierała głos w sprawach dotyczących współpracy
gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości. W kwestii naruszania prawo
przypomniał radnym z PiS, że art. 15 konstytucji określa zasadę
decentralizacji władzy publicznej i każdy przejaw przenoszenia siedziby
agencji rządowych do Warszawy, będzie wbrew tej zasadzie.
Radny BOGDAN OLESZEK
Powiedział, że sama forma apelu, czyli apelowanie do władz, to nie jest
twarda uchwałą, którą wzywa się, czy rezolucja, gdzie nakazuje się. I na
przestrzeni lat dopiero pierwszy apel został uchylony, nigdy wcześniej
tego nie było.
Radny KRYSTIAN KŁOS
Powiedział, że radny Płażyński w swoim pierwszym wystąpieniu stwierdził,
że podjęcie tego apelu narazi gminę na ewentualne koszty w przypadku
podważenia tego apelu przez wojewodę i wystąpienia na drogę sądową
do sądu administracyjnego. Dziwi się, że wojewoda nie miał takich obaw,
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kiedy podważał uchwałę RMG tzw. krajobrazową, którą ostatecznie
przegrał w sądzie i w tym przypadku również gmina miasto Gdańsk
poniosła koszty. W związku z tym poprosił aby nie podnosić apelu
odnośnie kosztów i w ten sposób próby kneblowania ust rady miasta tylko
dlatego, że mamy inną wizję funkcjonowania rady miasta i tego, w jakiej
sprawie powinna zabierać głos.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poddała apel pod głosowanie.
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Apel
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Apel stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PUNKT 4A
uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem
Wolności (druk 13)
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Zreferowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką.
Radny MATEUSZ SKARBEK Wiceprzewodniczący RMG
KKiP pozytywnie opiniowała, Prezydent Miasta Gdańska nie wniósł uwag.
Radny DAWID KRUPEJ
Poprosił o podjęcie uchwały z wprowadzoną autopoprawką.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poddała projekt uchwały pod głosowanie.
za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr III/5/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności i Solidarności

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 4B
Apel w sprawie przestrzegania zasady niezależności
dziennikarskiej
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
22

Przedstawiła projekt apelu wraz z uzasadnieniem.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Poprosił o wskazanie powodów
dziennikarzy Radia Gdańska S.A.

nie

merytorycznych

zwolnienia

Radny ANDRZEJ SKIBA
Powiedział, że media są wolne, dla radnych KO być może niektóre media
są kontrowersyjne, ponieważ pokazują treści, których przez lata zwykli oni
nie oglądać. Krytyka, jaką prowadzą media, jest częścią demokracji, jest
również częścią wolności słowa. Dodał też, że niekiedy ciężko o pluralizm,
kiedy politycy różnych opcji odmawiają przyjęcia zaproszenia do
niektórych programów w mediach. Ważna cecha mediów to kwestia
rzetelności i koncentracji. Zaapelował do serwisu gdansk.pl o rzetelne
publikowanie wyników głosowania, ponieważ np. głosowanie nr 26 zostało
przedstawione w sposób niezgodny ze stanem faktycznym.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Powiedziała, że wspomniani dziennikarze na pewno nie są osobami nie
merytorycznymi. W środowisku dziennikarskim są to osoby merytoryczne,
dobrze wykształcone, dobrze przygotowane do wykonywania zawodu,
dlatego uważa, że zwolnienie Agnieszki Michajłow i Jacka Naliwajka ma
inne podteksty niż merytoryczne, niekoniecznie polityczne. Nie ma
bardziej merytorycznych dziennikarzy niż te dwie osoby.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Powiedział, że w apelu nie jest poruszona nie merytoryczność red.
Naliwajki czy red. Michajłow, ale jest, że zostali oni zwolnieni z powodów
nie merytorycznych. Poprosił o konkretne powody, nie merytoryczne, to
jest bardzo ciężki zarzut.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
Przytoczyła powody, które zostały wskazane w piśmie prezesa Dariusza
Wasilewskiego do związków zawodowych: „przyczyną jest utrata
zaufania, nielojalność wobec pracodawcy, podważanie wiarygodności
zarządu, kontestowanie uzgodnień kolegium redakcyjnego”.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI Wiceprzewodniczący RMG
Również chciał zapytać o te nie merytoryczne powody zwolnienia. Pani
radna Czerniewska stara się te powody przekazać. W każdych z tych
mediów, które zostały wskazane, funkcjonują rady programowe, radna
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Czerniewska mówiła o cenzurze programowej. Powiedział, że przejrzał
część protokołów rad programowych TVP3, Radia Gdańsk, w każdej są
przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych, ale również
najaktywniejszych środowisk społecznych. A uchwały podejmowane
w jednym i drugim medium zdecydowaną większością są podejmowane
jednogłośnie. Są wyjątki, w których w radzie programowej przedstawiciele
opozycji wnoszą pewne uwagi. Mówienie o cenzurze programowej jest
ogromnym nadużyciem, albo trzeba by się było zastanowić nad swoimi
przedstawicielami w tej radzie programowej.
Radny JAN KANTHAK
Zapytał czy RMG podejmowała jakieś apele np. w 2014 roku, kiedy ABW
wchodziło do siedziby Wprost, kiedy były zakładane podsłuchy
dziennikarzom, czy w sytuacji, kiedy połowa redakcji największego
dziennika Rzeczpospolitej została zwolniona za nieprzychylny materiał dla
rządzących? Takie pytanie do doświadczonych radnych.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Przypomnę panu radnemu, że w ławach rady miasta zasiadali również
radni PiS, którzy takiego apelu nie zgłosili. Powiedziała, że zasiadała
kiedyś w radzie programowej telewizji gdańskiej i zna rolę rady
programowej, jest to tylko doradzanie, prezes czy dyrektor może brać to
pod uwagę, nie musi. Dodała, że kwestia zasad nie merytorycznego
zwolnienia świadczy tutaj o tym, że oprócz tego aspektu politycznego,
chodzi tu o usunięcie osób, które się sprzeciwiają. I o to w tym zwolnieniu
chodzi.
Radny BOGDAN OLESZEK
Odpowiedział, że to, o czym wspomniał radny Kanthak, to nie są sprawy
regionalne, a radni miasta Gdańska są związani z dziennikarzami
regionalnymi. Nikt nie ma wątpliwości co do ich profesjonalizmu.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Powiedział, że jest coraz bardziej zdumiony.
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Powiedział, że mieszka w Gdańsku i przede wszystkim interesuje ją co się
dzieje tu i teraz. Ciężko, by zgłaszała sprawy, które dzieją się w Toruniu,
Poznaniu czy Wrocławiu. Przyzwoitość wymaga, że kiedy dzieje się
krzywda, wobec osób, które znamy osobiście i które cenimy zawodowo,
żeby zabrać głos. I na tej sali nie będzie zamykania ust.
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Powiedział, że rada miasta w swojej wolności może uchwalać to, co uzna
za stosowne, podlega to ocenie mieszkańców i organów nadzorczych.
Odniósł się do kwestii omawianych w dyskusji dot. utraty zaufania.
Przypomniał, że pan prezydent Paweł Adamowicz wielokrotnie, gdy
zwalniał swoich współpracowników mówił, że utracił do nich zaufanie,
mimo, że pracowali jako pracownicy merytoryczni, np. ekonomiści,
pedagodzy, inżynierowie, ale gdy utracił do nich zaufanie, odwoływał ich
lub zwalniał.
Radny BOGDAN OLESZEK
Zgłosił wniosek o zamknięcie listy mówców.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poddała wniosek pod głosowanie.
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
Lista mówców została zamknięta.
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Podziękował za tą inicjatywę. Trudno, żeby RMG milczała, kiedy w Radiu
Gdańsk dokonuje się czystek politycznych. Dodał, że w odróżnieniu
pewnie od większości tej sali, ma dobrą pamięć historyczną i od 1990 roku
nie miały miejsca takie czystki polityczne w mediach regionalnych, jak za
rządów PiS. Rządy PiS są najbardziej antydemokratycznymi rządami po
odzyskaniu wolności, o tym wszyscy wiedzą. Okopress ma pełne dane,
w skali kraju ponad 1000 dziennikarzy zostało zwolnionych przez PiS.
Radio Gdańsk przez długi czas broniło swojej pozycji, to duża zasługa
poprzedniego prezesa, który jako człowiek Solidarności, chociaż
wywodzący się z obozu PiS, czuł elegancję i dawał dużą swobodę
dziennikarzom. Zastąpił go funkcjonariusz, wykonujący polecenia pana
Śniadka i po prostu zwolnił, o tym wszyscy w Gdańsku wiedzą. I to, że ten
apel został przygotowany, top bardzo dobry znak, bo dziennikarzy radia
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publicznego powinno się bronić. To jest czas odwagi i nie można milczeć,
kiedy są łamane prawa wolności dziennikarskiej.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
Poprosiła radnego Płażyńskiego o prześledzenie aktywności tych dwóch
dziennikarzy, nie należą oni do piewców pana prezydenta Adamowicza.
Dodała, że w apelu nie chodzi tyle o fakt zwolnienia tych dziennikarzy, siła
rzeczy też, ale o te powody, gdyby wskazano konkretne powody, w czym
oni uchybili niezależnemu dziennikarstwu, co zrobili źle, nie byłoby dzisiaj
dyskusji o tej sytuacji.
Radna ANNA GOLĘDZINOWSKA
Poprosiła o nieprzypisywanie tej dwójce dziennikarzy opozycyjności,
prorządowości, ponieważ jest to dla nich obraźliwe. Przez wiele lat
kształtowali markę Radia Gdańsk, pluralistycznego. Są to niezależni
dziennikarze. Zaapelowała o poparcie apelu.
Radny KACPER PŁAŹYŃSKI
Powiedział, że wiele słów zostało powiedzianych, wiele nie na temat.
Wspomniał, że kwestia utraty zaufania do pracowników jest normalną
przesłanką. Dodał, że Radio Gdańsk jest spółką niezależną, a jego prezes
może kształtować zarówno politykę kadrową, jak i każdą inną, byle robić
to zgodnie z prawem, tak, jak uważa za stosowne.
Radny JAN PERUCKI
Powiedział, że media mają znakomitą większość w kształtowaniu opinii
publicznej, w wyrabianiu opinii mieszkańców Gdańska na temat radnych,
radni są ambasadorami tego miasta. Radio Gdańsk i Telewizja Gdańsk są
to media publiczne, nas wszystkich. A mowa jest o dziennikarzach
apolitycznych, którzy nie są stroną konfliktu politycznego, są fachowcami
w swoim zawodzie.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Lista mówców została wyczerpana. Poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
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Apel
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wolności i Solidarności

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Apel stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

PUNKT 5
Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska i uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok.

PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Przedstawił przemówienie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu oraz
prezentację, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT 6
Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1826);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
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Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Przedstawiła opinie komisji RMG, wszystkie były pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania.
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Uchwałę Nr III/6/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

PUNKT 7
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2019 rok (druk 1827);
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Przedstawiła opinie komisji RMG, wszystkie były pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania.
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Powiedziała, że do prezydenta wpłynęły 23 wnioski z 8 komisji. W tych
wnioskach zawartych było 108 zadań wskazanych przez radnych do
realizacji, na wszystkie wnioski komisje otrzymały odpowiedź. Na 108, 56
zadań będzie realizowane w budżecie roku 2019 bądź 2020, 2021.
Radny PIOTR BORAWSKI
Przedstawił opinię Komisji Strategii i Budżetu.
Powiedział, że nad budżetem miasta Gdańska głosuje od 2010 roku.
Przejrzał również, jak wyglądało głosowanie nad budżetem w 2004 roku.
Wtedy budżet miasta wyniósł 1 mld 296 mln zł. Na ostatniej KSiB, kiedy
omawiano budżet na 2019 rok, okazało się, że sam budżet Wydziału
Rozwoju Społecznego wynosi obecnie 1 mld 300 mln. To pokazuje skalę
rozwoju naszego miasta i priorytety zawarte w projekcie budżetu na rok
2019, bo ten budżet można nazwać budżetem spraw społecznych, dbania
o edukację mieszkańców Gdańska, budżetem odejścia od wielkich
inwestycji na rzecz mniejszych projektów dzielnicowych. To także budżet
większego wzrostu nakładów na komunikację publiczną, będzie
wymieniany tabor w przyszłym i kolejnym roku, będzie zwiększenie pensji
kierowców i motorniczych. Aspektem budżetu zajmowali się też wszyscy
kandydaci na prezydenta miasta. Takim oczkiem w głowie radnych
poprzedniej kadencji, ale być może i tej, jest program posiadania dzieci
metodą in vitro. Są najświeższe dane z 30 listopada, dzięki temu
programowi jest 159 ciąż, 45 dzieci na świecie, to prawdziwa radość.
Cieszy się, że nadszedł czas po wielkich inwestycjach, na programy
w dzielnicach i społeczne. Zwrócił też uwagę na część dochodową, bo ona
świadczy bardzo dobrze o rozwoju miasta, powiedział, że zwiększają się
dochody z podatku PIT. Wspomniał, że budżet ma też zagrożenia,
pierwsze to duży rozziew z tego, co daje rząd w ramach subwencji
oświatowej, a rzeczywistymi wydatkami na edukację. Poprosił opozycję
o apel do własnego rządu aby środki na edukacje były w takiej wysokości,
w jakiej są potrzebne. Drugim zagrożeniem są wzrastające ceny energii
elektrycznej, nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak wielki wzrost to będzie,
mówi się o 3-50%. Jak jest to istotne dla budżetu miasta, jego
poszczególnych agend, nie trzeba mówić. Oświadczył, że klub KO popiera
projekt budżetu na 2019 rok.
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Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Powiedział, że opozycja nie ma dostępu do wszystkich danych,
dokumentów do których dostęp jest potrzebny aby móc w sposób rzetelny,
merytoryczny wypowiedzieć się nad całością budżetu na przyszły rok.
Było spotkanie klubu z prezydent Dulkiewicz, z panią skarbnik, na którym
wymieniano się poglądami, starano się zgłębić budżet możliwie wnikliwie,
ale zabrakło odpowiedniej ilości dokumentów i informacji. Wspomniał, że
poprosił prezydentów o przekazanie dokumentów, informacji, dostał je
dopiero wczoraj wieczorem. Poprosił min. o dokumenty umów partnerstwa
publiczno-prywatnego zawieranych przez miasto Gdańsk z inwestorami.
Powinny one być jawne i publiczne, a one są tak powycinane,
zanonimizowane, że to nic nie znaczy, bo nie wiadomo, co w tych
umowach jest zawarte, dlatego też nie są w stanie rozliczyć, sprawdzić,
czy te inwestycje były zasadne, czy zmierzają ku końcowi, czy są
możliwości jakichś kar umownych. Dodał, że orzecznictwo jest jasne,
przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego tego
roku, który stwierdził, że umowy o partnerstwo publiczno-prywatne są
w całości jawne i obowiązkiem urzędu miasta jest udostępnianie ich
w całości a nie w wyrywkowy sposób, który nie daje żadnej wiedzy. Innym
przykładem blokowania dostępu do tej wiedzy jest np. prośba klubu PiS
o wykaz nieruchomości. Powiedział, że bardzo trudno będzie pracować,
jeżeli nie będzie dostępu do informacji publicznych, bo takie one powinny
być. Dlatego z tego powodu radni PiS będą pracować przeciwko temu
budżetowi.
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
Zapewniła, że klub Wszystko dla Gdańska nie spotyka się na żadnych
tajnych kompletach, gdzie są przekazywane w pełnej jawności pana
Płażyńskiego czarne tabelki. Dzisiejsza dyskusja dotyczy budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej, te dokumenty są jawne, nie ma
żadnych czarnych tabelek. Powiedziała, że klub WdG jest zadowolony, że
udało się wypracować taki stabilny dokument w czasie dość niestabilny,
bo pod presją i w trakcie zmian w prawodawstwie, takich jak reforma
edukacji, generująca olbrzymie dodatkowe wydatki, wzrost cen energii
elektrycznej, która spowoduje olbrzymi wzrost wydatków w obszarze
transportu publicznego, czy konieczność podniesienia pensji w sektorze
publicznym. Dodała, że cieszy to, że przy dużym wzroście wydatków
bieżących ich stosunek do wydatków majątkowych zmalał nieznacznie.
Cieszy również to, że udział w dochodach miasta rośnie znacząco, jeśli
chodzi o udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Cieszy realizacja już rozpoczętych inwestycji, jest szereg nowych
inwestycji.
Radny KAROL WAŻNY
Przypomniał, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej jest zapis
dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa i niewykluczone, że z tego powodu
pewne elementy zostały zanonimizowane. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami również przewiduje w tym zakresie określone
procedury.
Radna EMILIA LODZIŃSKA
Zadała pytanie odnośnie żłobków, jak i w jakim okresie czasu pan
prezydent zamierza stworzyć w 2019 roku miejsca dla najmłodszych
gdańszczan, ile tych miejsc ma być? Czy został już wyłoniony partner tego
przedsięwzięcia? Spytała też o bon żłobkowy, czy będzie można go
zrealizować w ramach tych żłobków, które mają powstać? Zaznaczyła
również, że bonu żłobkowego nie będzie można wykorzystywać na żłobki
publiczne, tylko na niesamorządowe. Spytała też ile basenów powstanie,
w jakich lokalizacjach i w jakiej perspektywie czasowej? Poruszyła też
temat mieszkań komunalnych, zapytała o remonty w tych mieszkaniach
w 2019 roku, czy będzie to 300 mieszkań i ile mieszkań będzie oddanych
do użytku?
PAWEŁ ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska
Odpowiedział, że żłobki są dla niego najwyższym priorytetem w tej
kadencji. A partnerem przedsięwzięcia są Pozytywne Inicjatywy, partner
znany z prowadzenia szkoły w Kokoszkach. Pozytywne Inicjatywy
pozyskały środki z Unii Europejskiej, tych żłobków powinno powstać
minimum 8, może 10, na gruntach, działkach, które przekaże miasto
Gdańsk. A rodzic nie odczuje żadnej różnicy między żłobkiem
samorządowym w budynku samorządowym a żłobkiem wybudowanym za
środki Unii Europejskiej na gruncie miejskim, w budynku, którego nakłady
czasowo będą własnością tej fundacji, później przejdą na własność miasta
Gdańska. Powiedział, że bon żłobkowy jest instrumentem
interwencyjnym, wyrównującym szanse dostępu do opieki. Rodzic, który
nie dostanie się do żłobka samorządowego czy tego wybudowanego za
środki unijne, będzie mógł oddać dziecko do żłobka prywatnego czy do
opieki żłobkowej i wtedy to dofinansowanie ma zniwelować różnice miedzy
cena w żłobku samorządowym a w tym prywatnym. System jest jeszcze
doprecyzowany, analizowane są różne rozwiązania prawne. Na pewno
Gdańskie Centrum Świadczeń będzie dzielić te pieniądze. Powiedział, że
31

ten cel swojego programu będzie realizował i są na to środki w budżecie
miasta. Pierwsze żłobki, jak dobrze wszystko pójdzie, powinny być pod
koniec przyszłego roku oddane do użytku. Jeśli chodzi o baseny,
powiedział, że najlepiej budować za pieniądze miasta, bo to tanie, choć
nie zawsze jest to tanie. W Gdańsku praktykowane jest od wielu lat
partnerstwo publiczno-prywatne, tam, gdzie sektor prywatny może
zastąpić sektor publiczny, dlaczego nie, na tym polega zasada
pomocniczości, na której opiera się zasada samorządów terytorialnych
i Unii Europejskiej. Dodał, że obecnie trwają prace nad nową edycją
konkursu na partnerstwo publiczno-prywatne, na budowę co najmniej
5 basenów, licząc na to, że przy większej ilości będzie to bardziej
opłacalne dla partnera prywatnego. Miasto będzie wykupywać godziny dla
dzieci, młodzieży, seniorów, w pozostałych godzinach będą one działały
na zasadach komercyjnych. Jeśli chodzi o lokalizacje, to będą one
uzgadniane z radnymi. Na pewno Gdańsk Południe czeka na baseny, tam
jest największy przyrost ludności, to będzie konsultowane, na pewno tez
dostępność działek miejskich w danych dzielnicach jest istotna. Badane
są też kwestie podatkowe, miasto jest podatnikiem VATowskim. Miasto
nie ma możliwości w większości inwestycji odliczać, tak, jak firmy
prywatne, VATu, stąd tez rozważane są różne modele organizacyjnofinansowe, tak, by go choć częściowo odzyskiwać. Dodatkowo czeka
modernizacja istniejących basenów, polega to w większości na wymianie
niecki basenowej.
PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Odpowiedział w kwestiach dotyczących mieszkań komunalnych,
powiedział, że nie jest prawdą, że kolejka rośnie, 1900 do lokalu
socjalnego w 2017, w 2018 1600. A do lokalu docelowego, na początku
zeszłej kadencji, to było ok. 500-600 osób, w tym roku 280 osób. Wniosek
jest, że sytuacja na liście poprawia się dosyć znacząco. Dodał, że Gdańsk
prowadzi bardzo aktywną i atrakcyjną politykę mieszkaniową, dlatego ta
liczba osób zawsze będzie duża, bo jest realna szansa na pomoc
w Gdańsku. Jeśli chodzi o budowę nowych mieszkań, prezydent
Adamowicz ma tę kwestię w swoim programie, a to wynika z wieloletniego
planu – 1200 mieszkań, które będą pozyskane w tej kadencji, poczynając
od przyszłego roku.
Radny PIOTR DZIK
Wspomniał o wielkości budżetu gdy zaczynał pracę radnego, było to mniej
niż w tej chwili jest wydawane na edukację. Dodał, że program Wszystko
dla Gdańska, został ujęty w budżecie miasta w kilkudziesięciu procentach.
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Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Wspomniał o spółkach miejskich. Powiedział o niewystarczających
kwotach w budżecie na budowę nowych dróg i utrzymanie nawierzchni
dróg eksploatowanych, a kwota 10 mln przeznaczona na ten cel jest
niewystarczająca.
TERESA BLACHARSKA Skarbnik Miasta Gdańska
Powiedziała, że dług spółek publicznych na koniec czerwca wynosił 315
mln zł, więc trzykrotnie niżej niż miliard.
Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI
Powiedział, że jest to budżet niezwykle prospołeczny i proedukacyjny,
świadczy o tym wzrost wydatków na edukację aż o 8,3%.
Radny ROMUALD PLEWA
Powiedział, że w okręgu wyborczym obejmującym oba Wrzeszcze,
Młyniska, Strzyżą, Brętowo właściwie od 20 lat nie wybudowało się
basenu a zamknięto basen przy ul. Wajdeloty.
Radny ANDRZEJ SKIBA
Odniósł się do finansowania portalu gdansk.pl.
Radny PIOTR BORAWSKI
Odpowiedział na temat spółki gdansk.pl, zarządzanej przez GARG. Dodał,
że przedmiotem działalności spółki zajmowała się KSiB w zeszły czwartek,
rozmawiano na temat wydatków spółki. Konkluzją było, że odbędzie się
wyjazdowe posiedzenie komisji do tej spółki, na której będzie można
zobaczyć, co ona robi, na co przeznacza 4 mln rocznie.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Odniósł się do raportu dotyczącego połączenia 3 spółek komunalnych:
GIS, GTBS i TBS Motława i oszczędności, które to połączenie mogłoby
przynieść, o który wystąpił, a którego nie otrzymał.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI
Powiedział, że posłowie PO głosują przeciw budżetowi państwa, a więc
głosują przeciw potrzebom mieszkańców Gdańska, którzy chodzą do
szkół, przedszkoli.
Radny PIOTR GIERSZEWSKI Wiceprzewodniczący RMG
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Odniósł się do kwestii oświatowych, wniosków składanych do budżetu
z tego zakresu. Przyznał, że budżet edukacji jest w swej ilości
i szczodrości pozytywny, ale dodał, że chciałby, aby te pieniądze
przekierunkować w trochę inną stronę. Wspomniał o godzinach
dodatkowych, wykonywanych przez nauczycieli, wychowawców, to są
nieopłacone godziny. Odniósł się też do kwestii remontów w obiektach
systemu pomocy społecznej, wobec spadku w tym budżecie o 44% spytał,
czy obiekty te nie wymagają remontów czy jest to przeoczenie?
Radna KATARZYNA CZERNIEWSKA
Poprosiła o patrzenie na budżet z lotu ptaka, całościowo, a nie
z indywidualnej perspektywy.
Radny LECH KAŹMIERCZYK
Powiedział, że Gdańsk jest coraz piękniejszy i nowocześniejszy, jest
wzorem dla innych miast, a mieszańcy Gdańska to widzą. A dzieje się tak,
gdyż budżet miasta jest bardzo dobrze kierunkowany od wielu lat.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Odniosła się do materiałów przesłanych droga mailową poprzedniego dnia
przewodniczącym klubów: KO, WDG i PIS. Opowiedziała o kwestii
partnerstwa publiczno-prywatnego, o celach publicznych, partnerstwie
publ.-pryw. przy zagospodarowaniu północnego cypla Wyspy Spichrzów,
Targu Rakowego czy Siennego. Powiedziała, że radni otrzymali pełną
informację i poprosiła o nie mówienie nieprawdy. Odniosła się do środków
przeznaczonych w obecnym budżecie na w domy pomocy społecznej, jest
to 15 mln zł, a w budżecie roku 2017 było to 10 mln.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Poprosił o nie zarzucanie wszystkim mówienia nieprawdy.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Nie było więcej głosów w dyskusji. Przystąpiła do głosowania.
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Uchwałę Nr III/7/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

PUNKT 8
Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 19);
EMILIA KOSIŃSKA Zastępca Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Przedstawiła opinie: K. Strategii i Budżetu, K. Polityki Gospod. i Morskiej,
K. Zagospodarowania Przestrzennego, K. Samorządu i Ładu Publ.,
K. Edukacji, K. Rodziny i Polityki Społ., K. Zrównoważonego Rozwoju –
pozytywne, K. Kultury i Promocji – nie opiniowała, K. Sportu i Turystyki –
nierozstrzygnięta. Głosów w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr III/8/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2018 rok (druk 20);
EMILIA KOSIŃSKA Zastępca Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Przedstawiła opinie: K. Strategii i Budżetu, K. Polityki Gospod. i Morskiej,
K. Zagospodarowania Przestrzennego, K. Samorządu i Ładu Publ.,
K. Edukacji, K. Rodziny i Polityki Społ., K. Zrównoważonego Rozwoju –
pozytywne, K. Kultury i Promocji, K. Sportu i Turystyki – nierozstrzygnięta.
Głosów w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania. Głosów w dyskusji
nie było, przystąpiła do głosowania.
za
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Uchwałę Nr III/9/18
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Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na
2018 rok

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej
statutu (druk 7);
EMILIA KOSIŃSKA Zastępca Skarbnik Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Strategii i Budżetu, K. Edukacji – opinie pozytywne. Głosów w dyskusji
nie było, przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr III/10/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum
Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej
statutu
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z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przerwa

Po przerwie
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
z drogi (druk 18);
JOANNA PIŃSKA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Samorządu i Ładu Publ., K. Strategii i Budżetu – opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr III/11/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
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z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

5) w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności tych gruntów (druk 6);
TOMASZ LECHOWICZ Dyrektor Wydziału Skarbu
ROLAND DUDZIUK Kierownik Referatu w Wydziale Skarbu
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Polityki Gospod. i Morskiej, K. Strategii i Budżetu,
K. Zagospodarowania Przestrzennego opinie pozytywne. Głosów
w dyskusji nie było, przystąpiła do głosowania
za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr III/12/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych
gruntów

z dnia 11 grudnia 2018 r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

5a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla
przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz
budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej (druk 21);
ALEKSANDRA DULKIEWICZ Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Polityki Gospod. i Morskiej, K. Zrównoważonego Rozwoju opinie
pozytywne, K. Strategii i Budżetu – nie zebrała się.
Radny KAROL WAŻNY
Zapytał o plany województwa pomorskiego, czy wiadomo, w jakim okresie
ta koncepcja ma być zlecona przez samorząd województwa.
ALEKSANDRA DULKIEWICZ Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Odpowiedziała, że koncepcja będzie zlecana w 2019 roku, a płatność
będzie w 2020 roku.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do
głosowania.
za
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1
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Uchwałę Nr III/13/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla
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przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz
budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury
towarzyszącej

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
5b). w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie
umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania
oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach
mieszkalnych,
w
ramach
programu
dopłat
do
czynszu
"Mieszkanie na Start" (druk 22);
PIOTR KRYSZEWSKI Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Polityki Gospod. i Morskiej opinia pozytywna, K. Strategii i Budżetu –
nie zebrała się. Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca
przystąpiła do głosowania.

za
przeciw
wstrzymało się
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Uchwałę Nr III/14/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny
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punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach
mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu
"Mieszkanie na Start"

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
6) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska
działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
"Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku (druk 8);
PIOTR GRZELAK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Polityki Gospod. i Morskiej, K. Strategii i Budżetu opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
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Uchwałę Nr III/15/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej
pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
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z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk
przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru
i granic aglomeracji Gdańsk (druk 14);
OLGA GOITOWSKA Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Polityki Gospod. i Morskiej, K. Strategii i Budżetu, K. Zrównoważonego
Rozwoju opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca
przystąpiła do głosowania.
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Uchwałę Nr III/16/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy
realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic
aglomeracji Gdańsk

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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7A) w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
(druk 23);
JANUSZ TARNACKI Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Kultury i Promocji, K. Zrównoważonego Rozwoju opinie pozytywne,
K. Strategii nie opiniowała. Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca
przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-
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0

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

Uchwałę Nr III/17/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (druk 9);
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Rodziny i Polityki Społecznej, K. Strategii i Budżetu opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr III/18/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które
przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
9) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków
w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska (druk 10);
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Rodziny i Polityki Społecznej, K. Strategii i Budżetu opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw

-

32
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wstrzymało się

-

0

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

Uchwałę Nr III/19/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w
pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
10)
w
sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 – 2023 (druk 16);
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Rodziny i Polityki Społ., K. Edukacji opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a
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Uchwałę Nr III/20/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
11)
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2019 – 2023 (druk 17);
MAŁGORZATA NIEMKIEWICZ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Rodziny i Polityki Społ., K. Edukacji opinie pozytywne.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

34
0
0

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

Uchwałę Nr III/21/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata
2019 – 2023
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z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
12)
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 w Gdańsku przy
ul. Wolności 26 (druk 5);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Edukacji opinia pozytywna.
Radny KACPER PŁAŻYŃSKI
Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przedszkole ma nosić imię Bursztynek.
Powiedział, że słusznym podejściem jest nadawaniem imion placówkom
oświatowym takich patronów, aby młodzież mogła się kształcić w dobrym
duchu, również w przedszkolach.
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Odpowiedział, że z wnioskiem o nadanie imienia występuje społeczność
danej placówki, w tym przypadku rada rodziców i rada pedagogiczna.
Prezydent jedynie przedkłada radzie do przyjęcia nazwę tej placówki, ona
zawsze powinna być wpisana w program wychowawczy, w przypadku
tego przedszkola od roku 1991 jest ona oparta o tematykę morską, stąd
nazwa Bursztynek.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do
głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

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

Uchwałę Nr III/22/18
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Rady Miasta Gdańska
w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 w Gdańsku przy
ul. Wolności 26

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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 budżetowych
(druk 11);
PIOTR KOWALCZUK Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
K. Edukacji opinia pozytywna.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

28
1
5

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

Uchwałę Nr III/23/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł
dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
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przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych
jednostek budżetowych

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

14)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Gdańska na okres kadencji 2018-2023 (druk 12);
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

21
2
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Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

Uchwałę Nr III/24/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na
okres kadencji 2018-2023

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Radny PIOTR DZIK
Złożył życzenia z okazji 70 urodzin radnemu Bogdanowi Oleszkowi.
Odśpiewano sto lat.
50

15)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów
osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków
i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska (druk 24);
Radna BEATA DUNAJEWSKA
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
1

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

Uchwałę Nr III/25/18
Rady Miasta Gdańska
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji
Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji
Rady Miasta Gdańska

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
16)
w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Orunia Górna –
Gdańsk Południe (druk 25);
Radny BOGDAN OLESZEK
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
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za
przeciw
wstrzymało się

-

33
0
0

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

Uchwałę Nr III/26/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
17)
w sprawie zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg
powiatowych i ustalenia jej przebiegu (druk 15);
Radna EMILIA LODZIŃSKA
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Poinformowała, że Prezydent Miasta Gdańska nie wniósł uwag.
Radny ROMUALD PLEWA
Spytał, czy jest opinia rady dzielnicy w tym temacie.
Radna EMILIA LODZIŃSKA
Powiedziała, że ze strony urzędu nie było stanowiska, natomiast zgodnie
z wymogami nie jest potrzebna opinia rady dzielnicy w tym zakresie.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
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Uzupełniła, że przy tych uchwałach nigdy nie występowano o opinię rady
dzielnicy. Ale radni mogli zawsze przyjść na posiedzenie Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego i wyrazić swoje zdanie.
Radny KAROL WAŻNY
Powiedział, że na K. Zagospodarowania Przestrzennego, rada dzielnicy
Osowa otrzymała stosowne dokumenty z ZDiZ w kontekście
przekształcenia ulic wewnętrznych w gminne, być może stanie się to
dobra praktyką, być może uda się to zapisać w statutach.
Radny ROMUALD PLEWA
Powiedział, że o to min. wnioskował, po to są rady dzielnicy, żeby RMG
mogła zapoznać się z ich stanowiskiem w różnych tematach, min.
w przekształcaniu ulic.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Powiedziała, że jest to kolejny punkt do wzięcia pod rozwagę podczas
dyskusji nt. reformy rad dzielnic, która nas czeka.
Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Uzupełniła, że pani z ZDiZ, która prezentowała uchwałę na komisji,
otrzymała prośbę o to, aby przedstawiała w formie graficznej, w formie
prezentacji, jak ulice będą przebiegały, zgodnie z wnioskiem pana
radnego. Była też prośba, żeby szły te druki do rad dzielnic, żeby było
stanowisko rad dzielnic. Do prośby przychylono się pozytywnie.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodnicząca przystąpiła do
głosowania.
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 III/27/18
Rady Miasta Gdańska
w sprawie zaliczenia ulicy Czerskiej do kategorii dróg powiatowych
i ustalenia jej przebiegu

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

PUNKT 9

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH
I ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Wykaz interpelacji RMG stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Wykaz zapytań RMG stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Radna AGNIESZKA OWCZARCZAK - Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska
Ponownie przekazała najlepsze życzenia urodzinowe dla pana
przewodniczącego Bogdana Oleszka.

PUNKT 10
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

Brak
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PUNKT 11
ZAKOŃCZENIE OBRAD

Obrady zakończono o godzinie 15:00.

Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

Inspektor BRMG
Anna Ferlin
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