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BRMG.0012.133.2018.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 3-3/2018 
 

Z trzeciego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska 
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 11 grudnia 
2018 roku, a rozpoczęło o godz. 8:20 w sali nr 007 w Nowym Ratuszu 
przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu. 
 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyły cztery 
osoby, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecni: radny Piotr Dzik, radny Lech Kaźmierczyk  
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska. 
 

Po otwarciu 3 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska – druk nr 19 - w zakresie działania Komisji. 

    Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk 
nr 20 - w zakresie działania Komisji. 

    Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad 
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
4 za - jednogłośnie 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 19 + Autopoprawka – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
11 grudnia 2018 r. BRMG.0006.403.2018). 
 

Pani Beata Pietrasik – przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały - w zakresie działania Komisji. 
Powiedziała: przedstawiam państwu projekt uchwały Rady Miasta zmieniający 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Gdańska w zakresie działania Komisji. Generalnie zmiana dostosowuje wieloletnią 
Prognozę Finansową do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2018 oraz dokonuje w 
tym zakresie zmian w określonych przedsięwzięciach w zakresie działania Komisji. 
Jest to przedsięwzięcie pod nazwą Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku. Tu 
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zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 200 000 zł w związku z 
koniecznością uzupełnienia brakujących środków na realizację przedsięwzięcia. Do 
tego przedsięwzięcia był przeprowadzony przetarg. Wartość realizacji budowy 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowej Doliny na odcinku od ul. Piecewskiej do ul. 
Rakoczego. W wyniku tego przetargu okazała się wyższa o kwotę 200 000 zł aniżeli 
środki, które były zabezpieczone na realizację tego zadania stąd to zwiększenie 
limitu wydatków. W wyniku zwiększenia wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i 
wynosi 9 729 638 zł. To wszystkie zmiany w zakresie działania Komisji. Dziękuję i 
proszę o pozytywne zaopiniowanie.  
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu 
uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 19 + 
Autopoprawka – w zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik. 

Następnie przewodnicząca radna Beata Jankowiak poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
druk nr 19 + Autopoprawka - w zakresie działania Komisji. 

 
Głosowanie: 
2 głosy za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się 
 

 (Opinia nr 3-3/3-3/2018) 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok - druk nr 20 + 
Autopoprawka – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
11 grudnia 2018 r. BRMG.0006.404.2018). 
 

Pani Beata Pietrasik – przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały - w zakresie działania Komisji. 
Powiedziała: Przedstawiam państwu zmiany do projektu uchwały Rady Miasta 
Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 
rok 2018 wraz z Autopoprawką w zakresie działania Komisji. W zakresie dochodów 
następują zmiany w związku z dodatkowymi dochodami realizowanymi przez 
placówki oświatowe. Tutaj środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
dofinansowania szkolenia młodzieży uzdolnionej w gimnastyce i pływaniu w kwocie 
4994 zł i jednocześnie w Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększa się kwotę 
wydatków o tę samą kwotę 4994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia 
młodzieży uzdolnionej w pływaniu w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Druga 
zmiana to zwiększenie planu wydatków na szkolenie uczniów w szermierce w nowej 
placówce Gdańska w Szkole Szermierki o kwotę 63 400 zł. W wyniku projektowanej 
uchwały dochody miasta wyniosą 3 mld 301 mln zł, a wydatki 3 mld 555 mln zł. 
Dziękuję i proszę o pozytywne zaopiniowanie. 
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Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu 
uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 20 + 
Autopoprawka – w zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA   
                 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Beatę Pietrasik. 

Następnie przewodnicząca radna Beata Jankowiak poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
druk nr 20 + Autopoprawka - w zakresie działania Komisji. 

 
Głosowanie: 
2 głosy za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się 
 

 (Opinia nr 3-3/4-4/2018). 
 

PUNKT  - 3 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 
W związku z tym, że nie było spraw związanych z tym punktem Przewodnicząca 
podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym posiedzenie 
zakończono – godz. 8:30. 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


