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Protokół II Posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 28.12.2011r. 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
Posiedzenie zostało zwołana przez Przewodniczącego Komisji na wniosek 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy. 
 
Przewodniczący Komisji Jakub Łaziński otworzył posiedzenie i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

1. Dyskusja nt. procedury uchwalania budżetu, uchwały budżetowej projektów 
zmiany uchwały budżetowej. 

2. Dyskusja i propozycje projektu struktury budżetu, uchwały budżetowej. 
Który przyjęto w głosowaniu do realizacji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Komisji Jakub Łaziński omówił obowiązujące zasady, na podstawie 
których Komisja miałaby przystąpić do przygotowywania projektu uchwały budżetowej. 
Następnie głos zabrał członek Komisji Radny Andrzej Ciesielski stwierdzając że 
Komisja Strategii i Budżetu nie ma żadnych szans wpływania na podział środków 
finansowych będących do dyspozycji Rady Dzielnicy. 
Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Florian Wojciechowski 
będący członkiem Komisji omówił sposób w jaki Radni oraz inne Komisje mogą 
wpływać na podział środków finansowych poprzez złożenie wniosku. A następnie 
wnioski te powinny zostać przedstawione w projekcie uchwały na sesji Rady Dzielnicy. 
Przewodniczący Komisji Jakub Łaziński odwołał się do treści uchwały Rady Dzielnicy 
Piecki-Migowo nr 5/11 z dnia 30 maja 2011 roku, stwierdzając że do zadań Komisji nie 
należy przygotowywanie projektu uchwały o podziału środków finansowych a jedynie 
opiniowanie oraz że należy w treści ww. uchwały zmienić nazewnictwo „projekt 
budżetu”, „uchwała budżetowa” – padł wniosek. 
Przybyły na posiedzenie Przewodniczący Rady Dzielnicy Piotr Wysocki, nie będący 
członkiem Komisji wyjaśnił zasady wynikające z obowiązujących uchwał Rady Miasta 
Gdańska dotyczące przygotowania projektów uchwał. Problem polega na tym że 
uchwała nr XLIX/1489/2002 z dnia 23 maja 2002 roku nie spełnia kryteriów, które 
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można zastosować w pracy Rad Dzielnic. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Jakub Łaziński odpowiadając na wniosek Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Piotra Wysockiego i po wyjaśnieniach dotyczących braku odpowiednich 
uprawnień Komisji odmówił przygotowania projektu uchwały o podziale środków 
finansowych będących do dyspozycji Rady Dzielnicy. Przedstawił również kolejne dwa 
wnioski mogące usprawnić działanie Rady Dzielnicy w zakresie podziału środków 
finansowych oraz prac Komisji Strategii i Budżetu. Jednocześnie Przewodniczący 
Komisji zapowiedział, że wszystkie wnioski podziału środków finansowych na rok 2012 
Komisja przedstawi na sesji Rady Dzielnicy w formie sprawozdania z prac Komisji oraz 
apeluje do pozostałych Komisji oraz Radnych Dzielnicy o przesyłanie dalszych 
wniosków.  
 
Przewodniczący zakończył obrady II posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu. 
 
Wnioski Komisji. 

1. Zmiany treści uchwały RD nr 5/11 z dnia 30 maja 2011 roku w § 2 punkt IV 
podpunkt 2 z „Opiniowanie projektu uchwały budżetowej…” na „Opiniowanie 
projektu uchwały o podziale środków finansowych…”, podpunktu 5 z 
„Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o 
procedurze uchwalania budżetu” na „Opiniowanie projektów zmian uchwały o 
podziale środków finansowych Rady Dzielnicy oraz przedstawianie opinii ww. 
uchwały na sesji Rady Dzielnicy, ilekroć RD będzie głosowała projekt ww. 
uchwały”. 

2. Do projektu zmian uchwały o podziale środków finansowych Rady Dzielnicy 
powinna być dołączana każdorazowo opinia Komisji Strategii i Budżetu dotycząca 
przedstawionych zmian. Informacja o przedstawieniu opinii Komisji powinna być 
zamieszczona w porządku obrad sesji RD w punkcie przed głosowaniem nad 
projektem zmian uchwały o podziale środków finansowych. Czego też dotyczy 
zapis zmian we wniosku 1. 

3. Komisja przedstawi harmonogram terminów sesji RD na rok 2012 pod kontem 
terminów zatwierdzania wniosków o podziale środków finansowych i inwestycji 
przyjmowanych przez Radę Miasta Gdańska. 

 
 


