BRMG.0012.127.2018/KSiB

PROTOKÓŁ NR 2–2/2018
Z drugiego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 6 grudnia 2018 roku, a
rozpoczęło się o godz. 14:00, w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu przy ul.
Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Na stan sześciu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
sześć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 2 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Godz. 14:00

1. Opiniowanie projektu uchwały 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 – druk nr 6.
Przedstawia: Wydział Skarbu

2. Opiniowanie projektu uchwały 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 – druk nr 8.
Przedstawia: Wydział Polityki Gospodarczej

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskie 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 nr 7.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

4. Informacja z realizacji budżetu Miasta Gdańska za III kwartał 2018 roku.
Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska – druk nr 19.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk nr 20.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska
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Godz. 14:40

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk nr 1827.
Referują: Skarbnik Miasta Gdańska, Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska
Godz. 14:40-16:00

Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Budżetu Miasta i Podatków
Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Wydział Rozwoju Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Biuro Rady Miasta Gdańska
Kancelaria Prezydenta
Wydział Kadr i Organizacji, Sekretarz Miasta Gdańska
Godz. 16:10-17:10

Biuro Rozwoju Gdańska
Wydział Polityki Gospodarczej
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta, Gdańskie Centrum
Multimedialne Spółka z o.o.
Biuro Prezydenta ds. Sportu, Gdański Ośrodek Sportu
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Godz. 17:20-18:20

Wydział Skarbu
Wydział Środowiska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Gdańskie Nieruchomości
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Opinia Komisji
9. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Przewodniczący poinformował, że w przesłanym porządku posiedzenia znalazł się
błąd pisarski. W pkt 8 jest projekt uchwały druk nr 1827, który oczywiście dotyczy
roku 2019, a nie 2018.
Zostały złożone Autopoprawki do projektów uchwał do druków nr 1826 i 1827 czyli
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok.
W pkt 8 czyli przy opiniowaniu budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok przewodniczący
zaproponował, aby z bloku drugiego, czyli rozpoczynającego się o godz. 16:10
przenieść omawianie budżetu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Spółka z o.o.
do bloku pierwszego i omówić go przy Kancelarii Prezydenta.
Do Komisji zostały skierowane do zaopiniowanie projekty uchwał:
• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2018 roku – druk nr 9.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 1A.
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Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za - jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy
zastępczej na terenie miasta Gdańska – druk nr 10.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 1B.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• 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 nr 18.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 1C.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• 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 nr 14.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 3A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• 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 nr 11.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 3B.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres
kadencji 2018 – 2023 – druk nr 12.
Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad
Komisji i omówić go w pkt 8A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku
posiedzenia z przyjętymi zmianami.
Głosowanie:
6 za – jednogłośnie
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PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały 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 – druk nr 6.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.390.2018).
Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu w imieniu wnioskodawcy
przedstawił projekt uchwały. Powiedział: Dzień dobry, w imieniu Wydziału Skarbu
Tomasz Lechowicz. Przy mojej prawej ręce Kierownik Roland Dudziuk, który będzie
bezpośrednio nadzorował całą operację związaną z przekształceniem prawa
użytkowania wieczystego na własność. Proszę państwa od 1 stycznia prawo
użytkowania wieczystego gruntu związane stricte z mieszkaniówką, a w praktyce z
lokalami mieszkalnymi zniknie, wygaśnie. Ustawodawca przyjął zasadę, że z mocy
prawa użytkowanie wieczyste wygasa, staje się własnością dotychczasowego
właściciela lokalu, czy też domku jednorodzinnego i w związku z powyższym przyjął
cały szereg zasad związanych z odpłatnością z tytułu tego przekształcenia.
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność już trwa w Gdańsku od lat.
Zresztą nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce. Natomiast w Gdańsku przyjęto
zasadę, że w stosunku do funkcji mieszkaniowej od osób fizycznych stosuje się 95%
bonifikatę z tytułu odpłatności za pozyskiwane prawo. Dotyczy to również
spółdzielni mieszkaniowych. Ten tryb postępowania, mimo różnych zawirowań
prawnych związanych z regulacjami prawnymi, które są stosowane przy tego typu
przekształceniach pozostaje bez zmian. Stąd też propozycja Prezydenta, aby ten
system, ten tryb myślenia, powiedzmy sobie w ten sposób, że dla osób fizycznych
przysługuje ta bonifikata, pozostał. Jest to o tyle korzystna sprawa, że pomijam to,
że jest jakaś ciągłość systemu prawnego na terenie miasta, ale również jest to
podyktowane tym, że ustawodawca przyjął w tejże ustawie, o której w tej chwili
mówię, że sprawy wszczęte, a nie zakończone, należałyby do osób, których dotyczy
przekształcenie, czyli żeby była możliwość wyboru czy chcą w trybie starej ustawy,
czy tej obowiązującej jeszcze, czy też w nowej. Żeby już nie robić zamieszania z
tego typu sprawami po prostu ustaliliśmy, że ten sposób postępowania przy
użytkownikach wieczystych, przy mieszkańcach Gdańska będzie traktowane tak
samo. Oczywiście jest nieco inny tryb naliczania opłaty przekształceniowej w
dotychczasowy sposób, który to robił biegły rzeczoznawca, w tej chwili podstawą
wyliczenia będzie dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego.
Cóż mogę dodać jeszcze z zasad ogólnych? Wiemy, że mimo, że jeszcze ustawa do
końca nie stosuje się, ponieważ obowiązuje od 1 stycznia, natomiast już jest
zapowiedziana nowelizacja tejże ustawy. Już się okazało, że jest na tyle dużo
niedomówień i problemów prawnych związanych z zastosowaniem tejże ustawy, że
lada chwila spodziewamy się jej nowelizacji i jeszcze w grudniu, mamy oficjalne
dane, ta nowelizacja do nas dotrze. Co do skutków finansowych, bo to jest w
tymże miejscu podstawowe pytanie. Proszę państwa trudno w tym momencie
definitywnie stwierdzać jaki będzie skutek finansowy. Zupełnie inaczej się
przyjmuje ustalanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w
stosunku do tych, którzy się nie przekształcą. Nie wiadomo do końca ilu się
przekształci, bo jest wiele wyjątków w tejże ustawie. My zakładamy, że
przekształcenie nastąpi w skali budżetu za około 3 mln 700 tys. zł będziemy mieli
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dochodu z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego stricte mieszkaniówkę,
czyli tych, którzy otrzymają bonifikaty, bo przekształcą się również osoby, które
nie będą otrzymywały tej bonifikaty. Kolega zaraz na ten temat więcej powie.
Myślę, że przez pierwszy rok, dwa, te dochody z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego na pewno będą przewyższały dotychczasowe dochody z
tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, ale po tych dwóch latach już ten element,
krótko mówiąc, z budżetu zniknie. Nie będzie już użytkowania wieczystego, mówię
o mieszkaniówce cały czas, jako źródła dochodu. Będzie po prostu prawo własności
i opłaty związane z posiadaniem tego tytułu. Nie wiem jak to się będzie
kształtowało. Zobaczymy w praktyce. Ustawodawca dał dość wąski termin do
przekształcenia tego użytkowania wieczystego czyli teoretycznie w ciągu 12
miesięcy powinniśmy przekształcić czyli dać odpowiedni dokument, który będzie
podstawą do wpisu do księgi wieczystej, natomiast wystawienie tego dokumentu
nie przesądzi jeszcze co do sposobu odpłatności i jakie kwoty wpłyną z tego tytułu.
Także jest wiele niewiadomych. Staramy się przygotować na tą operację na tyle
rzetelnie, żeby sprostać temu zadaniu, natomiast musimy się liczyć z problemami,
który już dostrzega ustawodawca proponując nam nowe zmiany, także całe systemy
komputerowe trzeba będzie znowu przerabiać pod kątem potrzeb ustawy, której
jeszcze nie ma, ale wiemy, że będzie. Takie mamy czasy i do tego musimy się
również przystosować. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślę, że w
przyszłym roku o tej porze będzie już można więcej powiedzieć na temat skutków
finansowych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Natomiast na dziś
proponujemy Radzie, aby przyjęła projekt Prezydenta w zakresie ustalenia
wysokości bonifikaty z przyczyn podanych powyżej. Dodam tylko tyle, że opłat z
tytułu użytkowania wieczystego gruntu, mimo, że kwota wydaje się niewielka, ale
problem jest w skali ilości, ponieważ jest użytkowników wieczystych kilkanaście
tysięcy i mimo, że płacą 50-100 zł opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
każdy będzie musiał być obsłużony jak duży podmiot, który jest użytkownikiem
wieczystym przynoszącym znaczny dochód. Także myślę, że państwo się spotkacie
z wieloma pytaniami, z uwagami dotyczącymi całej tej operacji. My zarówno na
stronach internetowych jak i ulotkami będziemy próbowali wyjaśnić zawiłości
związane dlaczego się ktoś przekształcił, a dlaczego ktoś się nie przekształcił, ale
myślę, że to dopiero będzie można powiedzieć faktycznie po 1 stycznia, kiedy
będziemy wiedzieli w jakim kształcie jest nowela, która została zapowiedziana w
tej chwili przez Ministerstwo, które ten projekt przedłożyło, bo zobaczymy jaki
będzie efekt końcowy tego projektu, bo już były dwa. Jeszcze do tej pory żaden
nie wyszedł na światło dzienne z sejmu, także zobaczymy co podpisze Prezydent,
który będzie ostatecznie kształtował treść tejże noweli. Co do szczegółów oddaję
głos koledze.
Pan Roland Dudziuk – Kierownik Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i
Gruntów w Wydziale Skarbu
Dzień dobry. Powyższa uchwała wprowadza, jak pan dyrektor powiedział, 95%
bonifikatę. Bonifikata dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych oraz spółdzielni
mieszkaniowych i tylko w zakresie lokali mieszkalnych lub domków jednorodzinnych
mieszkalnych, zgodnie z ustawą o przekształceniu jest określone. Bonifikata nie
będzie dotyczyć, też tutaj padały pytania, nie będzie dotyczyć w budynkach
wielomieszkaniowych lokali użytkowych, garaży, hal garażowych. Użytkownicy
wieczyści jeżeli będą chcieli uiścić opłatę jednorazową, bo trzeba pamiętać, że to
jest bonifikata dotycząca opłaty jednorazowej to tacy użytkownicy wieczyści nie
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będą podlegać bonifikacie. Generalnie bonifikata będzie przysługiwać, podobnie
jak w dotychczasowych regulacjach wynikających z wcześniejszej ustawy o
przekształceniu użytkowania wieczystego tylko w sytuacji, kiedy dany użytkownik
wieczysty nie będzie posiadał wobec Gminy zaległości z tytułu dotychczasowych
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste albo podatku od nieruchomości i w
uchwale doszedł trzeci punkt dotyczący zaległości z tytułu opłat rocznych
wcześniejszych za przekształcenie użytkowania wieczystego. Z czego to wynika?
Generalną zasadą jest przekształcenie użytkowania wieczystego i za to użytkownik
wieczysty płaci opłatę, która jest rozłożona na 20 lat i ona odpowiada ostatniej
opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i taki użytkownik wieczysty może
się zdecydować jednorazowo zapłacić te 20 opłat i od tej jednorazowej opłaty jest
właśnie bonifikata. Kolejnym warunkiem jest możliwość złożenia wniosku o spłatę
tej jednorazowej opłaty z bonifikatą i termin jest od 1 stycznia do 31 stycznia
danego roku, a jeżeli chodzi o rok 2019 to przez cały rok można taki wniosek złożyć
do końca stycznia 2020 i też jest tu określony termin płatności tej opłaty rocznej i
jest on określony na 90 dni, żeby skorzystać z tej bonifikaty. Jeżeli będą jakieś
pytania to bardzo proszę.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 6.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Pana Tomasza Lechowicza – Dyrektora Wydziału Skarbu
oraz Pana Rolanda Dudziuka – Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali
i Gruntów w Wydziale Skarbu, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 6. (Opinia nr 2-2/1-1/2018).

PUNKT – 1A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 9.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.393.2018).
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała:
szanowni państwo druk nr 9 dotyczy drobnej zmiany, bo chodzi o kwotę 3250 zł.
MOPR łącznie z Powiatowym Urzędem Pracy jest dysponentem środków z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dążąc do jak
najlepszego wykorzystania środków pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcia w kwocie, o której
powiedziałam, na którą składają się kwota 750 zł z pozycji materiały i wyposażenie
oraz 2500 zł z pozycji kosztów postępowania sądowego. Łącznie 3250 zł miałyby
zostać przesunięte na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Pracy.
6

Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dzień dobry. Czy mają państwo przyjętą jakąś systematykę w jaki sposób później
ten dodatek jest rozdysponowywany między pracowników? Czy to jest dla każdego
w stosunku do wysokości jego pensji? Jak to się później dzieje?
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Nie mam pełnej wiedzy. Natomiast przypuszczam, że to zgodnie z regulaminem
wynagradzania obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy. Patrząc na praktykę
jak to obowiązuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie to dotyczy to tylko
pracowników obsługujących to a nie inne zadanie, a więc w przypadku MOPR-u
spośród 400 pracowników dotyczy grupy 11 osób, więc przypuszczam, że podobnie
jest w Urzędzie Pracy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakiegoś konkretnego pro prostu wydziału pewnie, tak?
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Tak.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś dalsze pytania do druku nr 9? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 9.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz – Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 9. (Opinia nr 2-2/2-2/2018).

PUNKT – 1B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie
Miasta Gdańska – druk nr 10.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.394.2018).
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała:
chodzi o podniesienie obowiązującej obecnie stawki jaką co miesiąc przeznaczamy
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na wsparcie rodzin zastępczych opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnościami.
W bieżącym roku z dniem 1 stycznia ta stawka została podniesiona do kwoty 300 zł.
Chcielibyśmy, aby od stycznia kolejnego roku ona mogła wynosić 400 zł. Ustawowy
obowiązek to kwota 200 zł. Mówimy o dzieciach, które mają orzeczenie o
niepełnosprawności mówiące o znacznym bądź umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Wiemy, że środki te w dużej mierze przeznaczane są albo na
terapię psychologiczną, albo na rehabilitację fizyczną i kwota 400 zł miesięcznie
pozwoli zwiększyć tę liczbę godzin dostępnych obecnie. Skutek finansowy w całym
roku to jest 121 000 zł, ponieważ mamy 101 dzieci na dziś będących w pieczy, a
spełniających te kryteria związane z niepełnosprawnościami.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały. Powiedział: czyli proponujemy u nas w Gdańsku dwukrotnie
więcej niż wymaga ustawodawca.
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Dokładnie tak.
Następnie przewodniczący, z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 10.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz – Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 10. (Opinia nr 2-2/3-3/2018).

PUNKT – 1C
Opiniowanie projektu uchwały 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 – druk nr 18.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.402.2018).
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała:
zadanie usuwania pojazdów zostało nałożone na Powiat w 2010 roku ustawą Prawo
o ruchu drogowym. Ustawa daje kompetencje Radzie Miasta Gdańska ustalania
wysokości opłat i kosztów za usuwanie i odholowanie pojazdów. W momencie
wprowadzania ustawy zapisano, że te koszty, które ponosi Gmina czy Powiat, a w
naszym przypadku Gmina, mają być bilansowane z opłat, które z tego tytułu
pochodzą. W związku z tym, że w tym roku zakończyliśmy trzyletnią współpracę z
wykonawcą wyłonionym w poprzednim przetargu, teraz przetarg został ogłoszony
na nowo. Został wyłoniony wykonawca i koszty wykonawcy, zaproponował znacznie
wyższe stawki. W związku z tym dokonaliśmy ponownej analizy potrzebnych
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środków do realizacji zadania, stąd wynikała konieczność podwyższenia stawek,
które będziemy pobierać od kierowców, i które zostały państwu przedłożone. Jak
jest liczony bilans? W ten sposób, że liczbę zakładanych usług, które były w 2016
roku wykonywane przez 10 miesięcy przeliczamy po nowych stawkach i wychodzą
nam koszty. Bilansujemy to z dochodami za opłaty, stąd w całości już po
podliczeniu tych 10 miesięcy wychodzi, że mamy deficyt w wysokości 73 000 zł,
pomimo tego, że stawki mamy już ustalone w wysokości w granicy limitu, który jest
dopuszczalny.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Mam pytanie poglądowe, ponieważ sama się zetknęłam z taką sytuacją. Chodzi mi
konkretnie o poddanie renowacji miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych w sposób polegający na odmalowaniu ich na kolor niebieski.
Wiem, że dotychczasowo przepisy ustawy są tak skonstruowane, że w sytuacji,
kiedy te miejsca parkingowe pomalowane na niebiesko nie są, nie macie państwo
możliwości uzyskania zwrotu kosztów odholowania takiego pojazdu z tego miejsca i
świadomość społeczna w tym zakresie jest dosyć duża. Stąd moje pytanie jak
działania miasta w tym zakresie. Dziękuję.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Dyspozycję usunięcia pojazdu nie wydajemy my jako Urząd Miejski tylko wydaje
albo Straż Miejska albo Policja i to oni na miejscu oceniają czy oznakowanie, które
funkcjonuje jest właściwe czy nie. W związku z tym tak naprawdę my jako miasto
nie możemy tego weryfikować. Za każdym razem, kiedy wpływa taka informacja,
że coś zostało zrobione nie tak, prosimy o weryfikację Komendantów tych służb i na
podstawie ich opinii czy decyzja została w sposób właściwy czy niewłaściwy
wydana, to znaczy czy zostały spełnione przesłanki do tego, żeby ten samochód
odholować to wtedy albo oddajemy koszty i ściągamy pieniądze wtedy również od
Komendy Miejskiej Policji albo od Straży Miejskiej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor a czy ma pani wiedzę jak kształtują się te ceny w innych miastach
porównywalnych do Gdańska jeśli chodzi o jego wielkość? Tam też się stosuje taką
metodę, że używa się tych maksymalnych stawek?
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
U nas maksymalne stawki nie wynikają z tego, że przyjęliśmy sobie maksymalne
stawki, tylko wynikają z bilansu. Ilość odholowań, który jest w danym okresie,
zakładamy sobie oczywiście tą ilość odholowań, przeliczamy z 10 miesięcy, które
były w danym roku i przeliczamy je po stawkach, które teraz zaproponował nam
nowy wykonawca w postępowaniu. Liczymy wszystkie koszty, które są po stornie
miasta i dopiero z bilansu wynika ile te stawki powinny wynosić. Nie robimy tego w
ten sposób, że dopasujemy sobie stawki do najwyższych kosztów, tylko dopasujemy
sobie stawki do potrzeb, które realnie mamy. Trzeba zauważyć, że przez ostatnie 3
lata stawki nie były podnoszone, albo były minimalnie, mieliśmy niższe stawki niż
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maksymalne, ale mieliśmy też inne stawki. Jeżeli teraz wykonawca zaproponował
nam za te same usługi, zaproponował nam 33% więcej to koszty nam również
wzrosły. Więc to nie wynika z dostosowania do stawek, tylko wynika z realnej
oceny rynku i z zapewniania sprawności realizacji zadań.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Proszę mi wybaczyć niepamięć co do uzasadnienia tej uchwały, natomiast jak to się
kształtowało do tej pory? Czy to był taki bilans wychodzący na zero? Czy te koszty
są i te ceny tak kształtowane, że wychodzi miasto na zero, czy mamy z tego jakiś
konkretny zysk?
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
W zeszłym roku licząc, bo przeliczałam koszty, które były w zeszłym roku, to też
napisałam w uzasadnieniu, patrzymy na to, że mamy pierwszych 10 miesięcy.
Pierwsze 10 miesięcy są obfitujące w odholowania. Ostatnie 2 z racji, nie wiem,
ludzie się mniej poruszają, mamy mniej turystów, mniej mamy imprez, które
powodują utrudnianie w ruchu to ilości wyglądają w ten sposób, że tak naprawdę 2
ostatnie miesiące to jest tylko 15% odholowań, czyli tak możemy powiedzieć, że te
stawki, które są przez 10, czyli mamy stałe koszty tak naprawdę, ma Urząd, bo to
są koszty administracyjne, koszty sądowe, koszty naszych pracowników i patrząc na
to w 2017 roku bilans był taki, że byliśmy na plusie przez 10 miesięcy o 6 tys. zł.,
ale patrząc na cały rok to i tak byliśmy na minusie jakieś 3,5 tys. zł. Tak więc
robimy to w ten sposób, że wychodzimy na zero. Staramy się wychodzić na zero.
Uważam, że jeżeli przez 10 miesięcy mamy 6 tys. zł ponad, a potem te środki do
końca roku zostały zabrane to mamy bardzo dobrze zbilansowany ten proces.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Na przestrzeni lat jak się kształtowała ta ilość odholowań?
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Głównie odholowania dotyczą właściwie samochodów do 3,5 t. Reszta to jest
incydentalne. I tak np. w 2015 roku, będę mówiła o tych pierwszych 10 miesiącach,
co cały czas to biorę pod uwagę, w 2015 roku było 680, w 2016 r. 600, a w 2017
było 778, stąd też wyszedł nam ten wzrost, bo na początku liczyliśmy, że będziemy
tam mieli 3500 zł na minusie przez te 10 miesięcy, ale w związku z tym, że
mieliśmy wzrost odholowanych pojazdów o 178 to też mieliśmy większe wpływy z
tego tytułu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego druku?
10

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Nawiązują do tego ostatniego pytania, czy ten wzrost, bo jednak jest dosyć
wyraźny wynika z tej nowej polityki parkingowej w mieście, oznaczonych miejsc
postojowych? Bo wcześniej, bo te miejsca dopiero w 2016 roku, czy pod koniec
2016 roku zostały wprowadzone, zwłaszcza w dzielnicach Oliwa, Brzeźno.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Nie. Tam, gdzie są strefy parkingowe wyznaczone to nie podlega to holowaniu.
Żeby samochód mógł być odholowany mówi o tym art. 130 a i mówi, że muszą to
być pojazdy, które są odholowane albo na miejscu dla niepełnosprawnych, albo
muszą być na miejscu, które utrudniają, nie zapewniają bezpieczeństwa, to jest
np. 10 metrów od skrzyżowania, albo na samym przejściu dla pieszych. To są tego
typu, albo osoby nietrzeźwe i to są tego typu odholowania. Nie mówimy tutaj o
tym, że ktoś nie wrzucił opłaty parkingowej. To absolutnie nie ma wpływu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Troszkę się co do zasady zmniejszyła liczba tych miejsc postojowych w wielu
miejscach, w wielu dzielnicach, w związku z tym tych samochodów nagle nie ubyło,
a była taka sama bądź większa liczba zwłaszcza jeżeli chodzi o Oliwę, bo cały czas
tam tych biurowców dochodzi, miejsc pracy dochodzi, samochodów nie ubywa, a
miejsc troszkę zabraliśmy rozmalowując te miejsca.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Nie ma takiej organizacji ruchu, która pozwoliłaby na odholowanie pojazdu, bo
żeby odholować pojazd to musi być zakaz postoju z tabliczką T 24, czyli
odholowanie na koszt właściciela i dopiero wtedy taki samochód można w ten
sposób odholować.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pytam ponownie czy są jeszcze jakieś pytania do tego druku? Nie
widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 18.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Joannę Pińską – Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w wyniku przeprowadzonego głosowania,
4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 18. (Opinia nr 2-2/44/2018).

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa
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Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku – druk nr 8.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.392.2018).
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Szanowni państwo druk
mówi o dokapitalizowaniu naszej jednoosobowej spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Motława i stanowi o dokapitalizowaniu jej na poziomie 11 010 000 zł, z
czego 1 300 000 zł dokapitalizowania odbyłoby się jeszcze w bieżącym roku,
natomiast 9 710 000 zł w 2019 roku i tak są przygotowane środki, zabezpieczone
środki w budżecie miasta Gdańska. Ze środków tych TBS Motława planuje
wybudować 55 mieszkań i 15 garaży i inwestycja ta kosztować ma łącznie
11 646 000 zł, z czego z Funduszu Dopłat winny nastąpić zwroty na poziomie 45%
kosztów kwalifikowanych.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję. Powiedział: proszę jeszcze koszt
jednostkowy metra kwadratowego podać.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Jeżeli chodzi o koszt jednostkowy akurat budowy tej substancji wynosi według
szacunków 4189,83 zł za m².
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego druku?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor jakie będzie tam ogrzewanie?
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Miejskie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 8.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki
Gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 8. (Opinia nr 2-2/5-5/2018).
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PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskie 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 nr 7.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.391.2018).
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy
przedstawiła projekt uchwały. Dokonujemy zmiany w uchwale, zgodnie z którą
wszystkie jednostki oświatowe i oprócz tych jednostek oświatowych jeszcze dwie
jednostki m. in. Hewelianum zostały włączone do wspólnej obsługi finansowo –
księgowej, ale również płacowej i w niektórych przypadkach w zakresie kadr, o ile
dyrektor wyrazi taki akces i w tym przypadku rozszerzamy obsługę kadrową w
Przedszkolu nr 67 przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zgodnie z wnioskiem
dyrektora tej jednostki i zmieniamy nazewnictwo dotychczasowej jednostki z
Centrum Hewelianum na obecną nazwę Hewelianum. To są wszystkie zmiany w tym
projekcie uchwały. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 7.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską – Skarbnik Miasta Gdańska, w
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 7. (Opinia nr 2-2/66/2018).

PUNKT – 3A
Opiniowanie projektu uchwały 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 – druk nr 14.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.398.2018).
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Prawo Wodne
nakłada obowiązek dokonywania analizy w zakresie obszaru i granic aglomeracji
Gdańska i tak naprawdę też w zakresie równoważnej liczby mieszkańców i ta
równoważna liczba mieszkańców spowodowała potrzebę dokonania zmiany zakresu,
obszaru i granic, właśnie tych granic aglomeracji. Biorąc pod uwagę to, że
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wcześniej ustawa nie przewidywała potrzeby podpisywania porozumień
międzygminnych pomiędzy gminami, które się zawierają w granicach tej
aglomeracji, stąd na potrzebę dokonania zmiany tych granic jest potrzeba
sporządzenia porozumień tych międzygminnych, więc to jest uchwała mówiąca o
potrzebie tak naprawdę sporządzenia tych porozumień. Kolejnością następną
będzie to, że będziemy mogli przystąpić dopiero wtedy na sporządzenie nowej
uchwały. To tak pokrótce.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Ciekawa konstrukcja logiczna. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego druku?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pamiętam, że w uchwale była mowa o jakiś kosztach, które ma ponieść miasto
Gdańsk.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
To są koszty związane z przygotowaniem tak naprawdę, analizą i map i granic,
które tak naprawdę wykonują w ramach swoich zadań własnych gminna spółka
wodociągów i kanalizacji, więc nie są to koszty związane z jakimiś dodatkowymi
kosztami na opracowanie jakiejś dodatkowej dokumentacji zlecanej na zewnątrz,
więc jest to tak określone, ponieważ to my jako jednostka posiadająca największą
liczbę, równoważną liczbę mieszkańców, mamy to w tym naszym zakresie, więc to
jest jakby wpisane w nasz zakres. Nie jest to związane z dodatkowymi kosztami,
które wynikałyby z potrzeby przygotowania tej dokumentacji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To wynika z ustawy? Czy z umów zawartych z innymi gminami?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
To wynika właśnie z ustawy z Prawa Wodnego mówiące o tym, że gmina, która
posiada najwyższą liczbę mieszkańców, tą równoważną, ona odpowiada za
przygotowanie treści uchwały.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jak często państwo dokonujecie takich zmian?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Analiza jest potrzebna co 2 lata i jakby na podstawie jej wyników dopiero wtedy
podejmowana jest decyzja o potrzebie bądź nie do dokonania zmiany tych granic.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Zdarzały się jakieś sytuacje, w których inne gminy odmawiały zawarcia tej umowy?
Czy nie?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tego nie wiemy, ponieważ jesteśmy po raz pierwszy w takiej sytuacji, że musimy
te porozumienia podpisać. Wcześniej te granice były określane przez Wojewodę. To
nie było w kompetencjach Rady. Mamy nową sytuację z uwagi na nowelizację
Prawa Wodnego.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli możemy się spodziewać, że co dwa lata będzie coś takiego?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Nie. Mówię od razu. Nie spodziewajmy się kłopotów z tego tytułu jeśli chodzi o
podpisanie porozumień z gminami, ponieważ współpracujemy z nimi do tej pory.
One uczestniczyły również w przygotowaniu treści projektu tych granic, więc nie
spodziewamy się problemów z tego tytułu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli obowiązek ex lege, który wynika z ustawy i na nas ciąży?
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tak jest.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 14.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
14. (Opinia nr 2-2/7-7/2018).

PUNKT – 3B
Opiniowanie projektu uchwały 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 nr 11.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.395.2018).
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały. Powiedział: Panie
przewodniczący, szanowni państwo, zmiany, które są wprowadzone w uchwale
mają charakter typowo porządkowo – organizacyjny. Są wprowadzane w załączniku
do uchwały. Załącznik stanowi wykaz placówek oświatowych samorządowych
jednostek budżetowych. Zmiany są dwie. Pierwsza z nich dotyczy dwóch placówek,
które znajdowały się, czy są położone przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
która, przypominamy, zmieniła nazwę z ul. Dąbrowszczaków. Taką zmianę
wprowadzamy w wykazie. Druga zmiana wynika z połączenia Przedszkola nr 44, czy
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włączenia tego przedszkola do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10. Dziękuję
bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, podsumował, że są to zmiany techniczne, a następnie, z uwagi
na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 11.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału
Rozwoju Społecznego, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
11. (Opinia nr 2-2/8-8/2018).

PUNKT – 4
Informacja z realizacji budżetu Miasta Gdańska za III kwartał 2018 roku.
(IK.1101149 – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet za III kwartały roku 2018 został
zrealizowany po stronie dochodów na kwotę 2 384 000 000 zł co stanowiło 74%
planu. Natomiast po stronie wydatków zamknął się kwotą 2 276 000 000 zł, 65%
planowanych wydatków na rok 2018. Tak ukształtowany poziom dochodów i
wydatków wskazuje na to, że za III kwartały mamy nadwyżkę budżetową w
wysokości 108 000 000 zł. Jeżeli popatrzymy na źródła dochodów, które są
realizowane przez Miasto to tradycyjnie największy udział w dochodach
wykonanych mają transfery z budżetu państwa i są to udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz subwencje i tu jeżeli PIT został
zrealizowany w roku 2018 na koniec III kwartału w wysokości 616 000 000 zł, prawie
73% planu, jest to może niekoniecznie ten udział taki 70%, ale wykonanie i tak jest
większe w stosunku do roku 2017 praktycznie o 2% więcej niż w latach ubiegłych,
także realizacja planu jest zgodnie z założeniami. Dochody z podatków i opłat
lokalnych zrealizowane zostały w III kwartałach na poziomie prawie 79%, to jest
477 000 000 zł. Dochody z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa 766 000 000
zł, 85% planu. Natomiast jeżeli wydatki podzielimy na wydatki majątkowe i bieżące
to bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2 690 000 000 zł, prawie 70% planu.
Natomiast wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 406 000 000 zł i to jest 65%
planu. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do wykonania budżetu?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor, mówiła pani o 105 mln zł nadwyżki za ten III kwartał, tak?
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
108 mln zł. To jest różnica między dochodami a wydatkami zrealizowanymi.
16

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem, że te 108 mln zł to jest też jakaś suma, której nie udało się zrealizować
na jakieś cele zaplanowane na ten czas?
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Budżet realizuje się do końca roku. Planowany jest deficyt w budżecie 2018 roku,
ale kwoty zrealizowanych dochodów i wydatków na III kwartał zamknęły się
nadwyżką budżetową, a nie deficytem, który do końca roku najprawdopodobniej
zaistnieje, bo jeszcze mamy 3 miesiące realizacji budżetu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A były jakieś duże wydatki, które nie były przewidziane w budżecie w tych trzech
kwartałach?
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
W budżecie są tylko i wyłącznie planowane wydatki te, które są planowane one są
po prostu realizowane, tylko rozkład ich jest nierównomierny, nie w każdym
miesiącu równe kwoty, w zależności od tego jak są realizowane zadania i
największe płatności są w III kwartale, bo cały rok realizujemy niektóre zadania, a
dopiero płacimy pod koniec roku, szczególnie zadania inwestycyjne.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Oczywiście do wykonania całego budżetu wrócimy w miesiącach
wiosennych przy okazji absolutorium, także jeszcze ten temat do nas wróci. Nie
widzę więcej pytań. Komisja przyjęła informację z realizacji budżetu za III kwartał.

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 19.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.403.2018).
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków w
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Panie
przewodniczący, szanowni państwo. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta
Gdańska w roku 2018, jeszcze zmieniamy takie przedsięwzięcia jak „Cała
Naprzód”. Jest to zadanie, które miało być zakończone w roku 2018. Celem tego
przedsięwzięcia jest aktywizacja osób pozostających bez pracy poprzez różne
formy wsparcia, kursy, szkolenia itp. i kwota 177 tys. zł jest przesunięta z roku
2018 na 2019 na realizację tego zadania w I kwartale. Oprócz Miasta Gdańska przy
udziale MOPR-u to przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminę Pszczółki i Suchy
Dąb. To są nasi partnerzy w realizacji tego zadania.
Drugą taką zmianą w Wieloletniej Prognozie to jest zmiana w zapewnieniu
komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. W roku 2018 zmniejszamy
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wydatki na to przedsięwzięcie. To przedsięwzięcie obrazuje nasz kontrakt z
Gdańskimi Autobusami i Tramwajami i zmniejszenie polega na przekazaniu 1,5 mln
zł na umowy z innymi operatorami, którzy realizują przejazdy tam, gdzie GAIT nie
może ich zrealizować w wyniku braku kierowców. Po prostu ZTM zlecał to w
przetargu innym przewoźnikom. 1,5 mln zł zmniejszamy i 580 tys. zł przeznaczamy
na windykację należności zaległości w opłacie za przejazd prowadzoną przez
Renomę. Zasady tej windykacji uległy zmianie i te koszty w tym roku są większe o
te 580 tys. zł, ale też z tego tytułu mamy wyższe dochody wynikające z windykacji
zaległych opłat za przejazdy komunikacyjne. Ponadto zapewnienie komunikacji i
kontrakt z GAIT-em dostosowujemy do wydatków, które będą realizowane w latach
2019-2030. Do tego co się zadziało w roku 2018 czyli wzrostu wynagrodzeń plus
wzrostu cen paliw, wzrostu kosztów finansowych w związku z tym, że GAiT będzie
emitował nowe obligacje na zakup taboru na realizację nowych zadań
przewozowych i to jest zmiana, która dostosowuje przedsięwzięcie do tego co
mamy już założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2047.
Jeszcze jedną taką zmianą w roku 2018 w przedsięwzięciu Budowa obiektu
szkolnego przy ul. Jabłoniowej zwiększamy wydatki o 6 mln zł na realizację tego
zadania i to jest w ogóle wzrost kosztu tej inwestycji o 6 mln zł. Spowodowane to
jest koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót drogowych, budowlano –
konstrukcyjnych, a przede wszystkim koniecznością wywiezienia ziemi z terenu
budowy jako te dodatkowe prace, które trzeba zrealizować. Całkowity koszt
realizacji tego przedsięwzięcia to po tej zmianie to jest 87 mln zł.
Po stronie dochodów natomiast przesuwamy zwrot z Funduszu Dopłat realizacji
budowy mieszkań przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Miało
być to zadanie rozliczone i Fundusz Dopłat miał wpłynąć w roku 2018. Niestety
wykonawca tak prowadził i warunki pogodowe i latem i zimą uniemożliwiły
zakończenie tej budowy w terminie, która dawałaby możliwość uzyskania tych
dochodów w roku 2019, zmniejszamy wtedy w roku 2018 kwotę dochodów o 6 mln
zł, a o taką samą zwiększamy w roku 2019. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: ta zmiana w GAiT, ta
pierwsza dotyczy roku 2018? Czy kolejnych?
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
2018.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy są jakieś pytania?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor jakbym mógł prosić o kilka więcej słów wyjaśnienia jeżeli chodzi o
ten Program Aktywizacji Zawodowej czy też szkolenia zawodowego?
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
To jest proces aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia, kursy i inne formy
wsparcia indywidualnego, ale jest pani dyrektor MOPR-u to szczegółowo może
wyjaśnić.
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Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Cała Naprzód jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej. On jest w
ogóle przewidziany na 5 lat. Rozpoczęto go w ubiegłym roku i co do zasady był
zaplanowany tak, że każdy etap rok plus kwartał jest objęty odrębną umową. W
wyniku technicznych zmian związanych z terminem realizacji jest konieczność
przesunięcia tych środków. Projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo.
Wskaźniki jakie są osiągane przekraczają założone, wiec techniczna kwestia
związana ze zmianą harmonogramu realizacji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale te kursy są w jakiś konkretnych zawodach, kierunkach?
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Nie. One są jednostkowo, indywidualnie dopasowywane do potrzeb i możliwości
osób uczestniczących. Zanim taki kurs zostanie przydzielony czy sfinansowany to
jest szereg spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem. Również organizowane
są techniczne możliwości, bo projekt również jest realizowany do mam
wychowujących dzieci, a więc umożliwienie im w ogóle aktywizacji społeczno –
zawodowej. Tutaj mamy do czynienia z bardzo jednostkowym podejściem do
uczestników. Natomiast same co do zasady kursy są obwarowane przez warunki
zewnętrzne czyli warunki konkursowe takim obostrzeniem, że mogą to być kursy
jedynie certyfikowane przez określone instytucje, a więc sam repertuar jest trochę
zawężony. To nie są każde dostępne na rynku szkolenia.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A skąd tutaj udział pozostałych, mniejszych gmin w tym programie?
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
To był wymóg konkursowy, ponieważ to jest projekt partnerski zaprosiliśmy akurat
te gminy. One wykazywały się chęcią współpracy. Wymogi techniczne związane z
procedurą konkursową i aplikowaniem o środki unijne.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mamy jakieś dane co do późniejszego wykorzystania tych kursantów na terenie
Gminy Miasta Gdańsk?
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Tak. To są osoby znajdujące zatrudnienie na terenie miasta przede wszystkim. Tak
jak wspomniałam, dominującą grupą są kobiety, wykształcenie bardzo różne i też
bardzo różne kursy, natomiast sporo osób kształci się w kontekście usług
opiekuńczych. Mamy pojedyncze przykłady pozyskiwania kwalifikacji w obszarze
florystyki, choć tych nie rekomendujemy, bo tu rynek jest w miarę nasycony.
Zdarza się dosyć często wniosek o kurs prawa jazdy. Szczególnie wśród mężczyzn
jest popularny i kursy związane z przemysłem stoczniowym.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego druku? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 19.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta i Podatków, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za,
przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 19. (Opinia nr 2-2/9-9/2018).

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok – druk nr 20.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.404.2018).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: drodzy państwo w
uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok bieżący zmiany są
następujące: zwiększamy plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
w kwocie 6 mln zł. Są to ponadplanowe wpływy z tego tytułu wynikające z wpłat
zaległości, zasądzonych wyroków, które się uprawomocniły i z orzeczeń SKO.
Zwiększamy środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny,
Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej w kwocie 144 201 zł, którą w całości
przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń i dla asystentów i koordynatora.
Zwiększamy wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Ojcowskiej z
jednoczesnym zakupem nieruchomości położonej przy ul. Tęczowej oraz wpływu
środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 99 240 zł, którą w całości
przeznacza się na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół i placówek
oświatowych. Jak również dodatkowe dochody zrealizowane przez Dyrekcję
Rozbudowy Miasta Gdańska w kwocie 1 050 000 zł. W większości to jest kwota
977 000 zł z tytułu kary za nieterminowe realizacje zadań inwestycyjnych. I to są
główne dochody.
Jeśli chodzi o wydatki, tak jak pani dyrektor wspomniała, zwiększa się o 6 mln zł
kwota na inwestycję budowy szkoły przy ul. Jabłoniowej, jak również przenosimy
pomiędzy jednostkami, to nie jest ani zwiększenie, ani zmniejszenie, ale ponieważ
przesunięcia między placówkami kwota 5 354 000 zł na uzupełnienie odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wypłatę dotacji dla publicznych i
niepublicznych przedszkoli. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 20.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta
Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 20. (Opinia nr 2-2/10-10/2018).

PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 +
Autopoprawka.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.383.2018).
Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy
przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: szanowni państwo omówię
Autopoprawkę. Nie będę mówiła już o całym WPF-ie, tylko o Autopoprawce,
ponieważ WPF był już przedmiotem dyskusji i opinii na poszczególnych komisjach.
Uprzedzaliśmy wcześniej państwa, że będzie Autopoprawka z uwagi na fakt
rozstrzygnięcia niektórych przetargów, ale również z konsekwencją zmian też w
budżecie Miasta Gdańska w roku bieżącym i przeniesieniami z tym związanymi na
rok 2019. W konsekwencji zmian, czyli zwiększenia wydatków zwiększamy dochody
z tytułu PIT-u w wysokości 13 861 073 zł. Dokonaliśmy analizy wykonania bieżącego
roku. Ponadplanowego spodziewamy się osiągnięcia dochodów i to rekomenduje do
zwiększenia również wpływów z PIT-u w roku 2019 bez właściwie ryzyka, że te
dochody nie wpłyną. Następną kwotą, którą wprowadzamy do budżetu i jest to już
wydatek majątkowy kwota, która miała wpłynąć w bieżącym roku dotacja
majątkowa z Banku Gospodarstwa Krajowego dla GTBS-u związane z budownictwem
mieszkaniowym wpłynie dopiero w roku 2019 i w związku z tym tę kwotę ujmujemy
w budżecie, czyli łącznie 19 952 373 zł. Są to środki zwiększone w budżecie roku
2019 i dlatego jest zmiana roku, który wchodzi w skład Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Również zwiększamy tą Autopoprawką wydatki, przede wszystkim
wydatki związane z możliwością rozstrzygnięcia przetargu, który ogłosił Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na oczyszczanie
infrastruktury drogowej i ciągów pieszych. Kwota okazała się wyższa od wcześniej
zakładanej o 7 250 000 zł. Jest to drugi przetarg. W związku z tym unieważnienie
tego przetargu miałoby konsekwencje związane z utrzymaniem czystości w mieście,
dlatego też zwiększamy środki na ten cel. Druga sprawa przetarg, który był też
dyskutowany na komisjach dotyczący świadczeń pocztowych, usług pocztowych,
większa oferta złożona przez Pocztę w wysokości 612 373 zł i o tę kwotę
zwiększamy pulę wydatkową. Również możliwość rozstrzygnięcia przetargu na
zakup energii elektrycznej okazało się, że ceny po przetargu w stosunku do cen
zawartych w cennikach uzyskaliśmy niższe, natomiast to co kalkulowaliśmy o ile
wzrosną te ceny okazało się, że brakuje kwoty do rozstrzygnięcia przetargu w
granicach 10 mln zł. Dlaczego ujmujemy to w rezerwie? Ponieważ w ciągu roku w
zależności od zużytej energii i potrzeb do końca roku w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych będziemy z tej rezerwy rozdysponowywać środki dla
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poszczególnych jednostek organizacyjnych, ponieważ w krótkim okresie czasu nie
byliśmy w stanie tych środków przełożyć, odpowiednich kwot dla poszczególnych
jednostek. Stworzymy również rezerwę celową w wysokości 2 mln zł na wydatki
związane z obchodami 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 30 rocznicy
upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej. W związku z tym,
że wzrastają wydatki również zwiększamy rezerwę, bo w zależności od naszych
wydatków bieżących ustalana jest rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego i wzrost tych wydatków spowodował, że wzrasta
również ta rezerwa o 90 tys. zł. Natomiast w wydatkach majątkowych tworzymy
rezerwę w wysokości 14 mln zł na niewykorzystane środki jeszcze z Budżetu
Obywatelskiego roku 2017 i również roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych
i, żeby nie było w ciągu roku przenoszenia tych środków między poszczególnymi
zadaniami dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć łączną rezerwę i z tej rezerwy
będziemy uruchamiać środki na wniosek Wydziału Programów Rozwojowych. Kwota
3 700 000 zł jest to kwota na budowę mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską
zgodnie z obowiązującą umową z generalnym wykonawcą. To jest spółka
Metrostav. Zakończenie robót budowlanych powinno było nastąpić 30 listopada,
odbiory wykonanych robót budowlanych będą dokonane na przełomie roku
2018/2019 dosyć późno i w związku z tym finansowo nie będą zrealizowane
wydatki. Te właśnie zmiany w projekcie budżetu 2019 powodują zmianę w WPF-ie.
Oprócz tych zmian nastąpiła też z naszej strony pomyłka, ponieważ w zadaniach
związanych z przedsięwzięciami kontynuowanymi rozpisaliśmy tych zadań w ilości
30, natomiast w tabeli, która taksuje te zadania znalazło się 28 zadań, czyli to jest
po prostu taka zmiana techniczna. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie powiedział, że wpłynęła do Komisji Uchwala nr 244
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia
bieżącego roku w sprawie opinii o projekcie Uchwały Rady Miasta Gdańska o
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska na lata 2019 – 2047 (uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w podanym składzie i sentencja uchwały jest taka, że pozytywnie
opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 – 2047. Dołączone jest
uzasadnienie. Państwo radni otrzymaliście tę korespondencję za pomocą poczty
mailowej. Czy są jakieś pytania do tego druku? Nie widzę.
Następnie przewodniczący z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 1826 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresą Blacharską - Skarbnika Miasta Gdańska, w
wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0
głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 1826 + Autopoprawka. (Opinia nr 2-2/11-11/2018).
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PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 1827 + Autopoprawka.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.384.2018).
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Proszę panią Skarbnik o ogólne wprowadzenie.
Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Proszę państwa, właściwie zmiany w projekcie budżetu już omówiłam. Teraz
przedstawię po tych zmianach jak się kształtuje ogólnie budżet w zakresie
dochodów i wydatków i deficyt budżetowy. Obecnie dochody ogółem będą
kształtować się w wysokości 3 369,2 mln zł, więcej w stosunku do przewidywanego
wykonania roku 2018 76,5 mln zł. Wzrost o 2,3%. Z kolei wydatki będą wynosić
3 741,9 mln zł. Wzrost o 285,5 mln zł, to jest o 8,3%. Deficyt w związku z tym
będzie wynosił 372,6 mln zł. Dochody bieżące wyniosą 3 023 000 zł. Więcej o 83,3
mln zł. To jest więcej o 2,8%. Tutaj główny wpływ ma wzrost PIT-u, o którym
państwu mówiłam. Czyli właściwie ta wielkość została ujęta w dochodach
bieżących. Nie będę już omawiała szczegółowo dochodów bieżących, ponieważ były
omawiane na poszczególnych komisjach, różnią się właśnie tylko tą kwotą wzrostu
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ogólnie będzie to wzrost w stosunku
do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 68 331 000 zł. Czyli o 7,6%. W
strukturze dochodów wpływy z PIT-u będą wynosiły 28,6%. Wydatki ogółem
wzrastają do kwoty 3 741,9 mln zł. To jest zmiana nominalna 285 460 000 zł.
Wzrost o 8,3%. Jak porównamy z dochodami, które wzrastają o 2,3% widzimy, że
tempo wzrostu dochodów ogółem jest wyższe od tempa wzrostu wydatków ogółem,
w tym wydatki bieżące wzrastają aż o 8,8%. Natomiast dochody bieżące, tak jak
już mówiłam, o 2,8%, więc to rozwarcie jest dosyć znaczące i ono będzie miało
wpływ w przyszłych latach jeżeli rzeczywiście te prognozy się ziszczą, będzie miało
wpływ na możliwość zadłużania się miasta, dlatego przy realizacji wydatków
musimy stosować zasady ich racjonalizacji, aby nie zaburzyć bariery możliwości
zadłużania się. Wydatki bieżące, tak jak już mówiłam, wzrastają przede wszystkim
w gospodarce komunalnej ze względu na wzrost środków na oczyszczanie miasta.
Wzrastają środki w rezerwie budżetowej Miasta Gdańska oraz wydatki inwestycyjne
o 3 mln 700 tys. zł. Finansowanie komunikacji nie ma zmian. Czyli dofinansowanie
Miasta tak jak było w wysokości 213 mln zł. Również w przypadku finansowania
oświaty. Wydatki nie zmieniają się. Natomiast zmienia się kwota wydatków
majątkowych do kwoty 848,2 mln zł. Udział będzie wynosił w strukturze wydatków
ogółem 22,7%. Nie będę mówiła już państwu o poszczególnych zadaniach. Powiem
tylko, że najwięcej przeznaczamy środków na drogę i komunikację 359 mln zł. To
jest 42%. Na oświatę prawie 141 mln zł. To jest 17%. Na gospodarkę mieszkaniową
65,8 mln zł. To jest 8%. To jest związane m. in. z dokapitalizowaniem spółek
naszych miejskich TBS-ów, ale przede wszystkim z funkcjonowaniem Gdańskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Na gospodarkę komunalną prawie 28 mln zł.
Szczegółowo na temat zadań inwestycyjnych oddaję głos panu dyrektorowi
Dawidowskiemu.
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Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Szanowni państwo jak już powiedziała pani Skarbnik będzie o inwestycjach teraz,
czyli tej części wydatków majątkowych, o której była mowa przed chwilą. Plan
2019 to jest 733,6 mln zł. On jest nominalnie większy o 43 mln zł od planu na 2018.
Główne pozycje są bardzo podobne w strukturze majątkowej, transport 48% 351
mln zł. Kolejną pozycją jest edukacja w inwestycjach i to będzie 19%, 140 mln zł.
Następne pozycje i porównywalne do roku poprzedniego one są dosyć podobne w
strukturze, kolejną pozycją są wydatki związane na politykę przestrzenną,
gospodarkę nieruchomościami 46 mln zł, nieco powyżej 6%. Podobne 46 mln zł też
koło 6% to kultura, ochrona zabytków i inwestycje w kulturę fizyczną to jest 5%
czyli 37 mln zł. Jeśli chodzi o te elementy, które jeszcze dodatkowo zostały
zwiększone jako limit, to już też o tym była mowa, 14 mln zł w rezerwie na
realizację Budżetu Obywatelskiego w trybie 2-letnim i 3,7 mln zł w budżecie 2019
na rozliczenie mostu w Sobieszewie. Rozliczenie dlatego, że most składał się z
dwóch elementów kontraktu. Oddanie do użytku mostu to jeden ważny element i
faktycznie nastąpiło, jak państwo wiecie, natomiast teraz należy w tej inwestycji
zająć się, co już się dzieje, mostem starym, pontonowym i całą infrastrukturą,
która nie mogła być realizowana, ponieważ ruch przebiegał przez most pontonowy i
teraz mamy nowy most i możemy zająć się tą przestrzenią.
Jeśli chodzi jeszcze o dochody, Wydział Programów Rozwojowych i inwestycje
miejskie przynoszą też dochody, co prawda jest to 31% całego budżetu
inwestycyjnego, ale jednak jest to 228 mln zł, w których oczywiście lwią część
stanowią refundacje środków z Unii Europejskiej. Refundacje to celowe słowo,
dlatego, że w strukturze wydatków tak jest, że najpierw je ponosimy, a potem
zbieramy jako wnioski o płatność, a potem one wpływają. Czyli jest różnica średnio
koło kwartału pomiędzy wydaniem środków na inwestycje, a refundacją dochodu z
tychże inwestycji i ze środków unijnych.
W kwestii pytań szczegółowych jestem do dyspozycji państwa.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze może rozpocznę. Gdyby pan mógł troszeczkę
więcej powiedzieć na temat tego projektu, który próbujemy realizować od kilku
lat, to znaczy rozbudowy ul. Kartuskiej do granic Miasta, bo wiem, że tam państwo
macie jakieś plany i czy to są już zawarte w budżecie, czy to póki co są kwestie
planowane, które jeszcze nie mają odzwierciedlenia? Dziękuję.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Już odpowiadam. Szanowni państwo, po tej pierwszej historii tego projektu, czyli
mówimy o ulicy Kartuskiej od ul. Otomińskiej tak naprawdę aż do granicy Miasta z
Gminą Żukowo. Ten projekt został przygotowany pod decyzję ZRID, czyli
pozwalające na budowę, natomiast w toku aplikacji o środki unijne odbyła się taka
nietypowa historia, pierwsza chyba w historii naszych projektów, kiedy po pełnej
ocenie merytorycznej odpadliśmy formalnie z tego źródła finansowania, ponieważ
okazało się, że istnieje rozbieżność pomiędzy oceną sieci TNT drogowej i udziałem
tejże ulicy Kartuskiej w tej sieci pomiędzy Unią Europejską a Ministerstwami. Unia
twierdzi, że jesteśmy w sieci TNT, ten odcinek, a Ministerstwa, że na czas tej
oceny na razie jeszcze w tej sieci się nie znajdujemy. W efekcie powyższego to
zadanie pozostało bez dofinansowania zewnętrznego tylko z wkładem własnym i to
jest ok 130 mln zł wartości całego zadania. Natomiast wkład własny do tego
projektu stanowił ok 15%, 30 mln zł. Chcąc dalej walczyć o finansowanie
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zewnętrzne na ten projekt, a z drugiej strony nie blokować inwestycji wokół, bo to
jest szalenie ważna rzecz, my, mając taką dokumentację, którą składamy wniosek
o ZRID blokujemy automatycznie cały rozwój w okolicy, bo to nasze pozwolenie
jest pierwszorzędne, w związku z tym my gdybyśmy nie wykonali dalej następnych
kroków byśmy musieli z tym projektem pozostać w tle i każde nasze zabiegi
wznawiające ten projekt musiałyby powodować tworzenie części dokumentów i
pozwoleń od nowa. Pojawiło się źródło finansowania, które nie jest tak atrakcyjne
jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czyli 85% dofinansowania.
Nazywa się ono Connecting Europe Facility, tak zwany CEF w skrócie. Jeśli państwo
pozwolą będę dalej się tym skrótem posługiwał, więc do tzw. CEF-u czyli do
środków bezpośrednio do Brukseli za pośrednictwem Ministerstw aplikuje się o
finansowanie 20% wsparcia do wartości netto bez możliwości zaliczenia wykupów
odszkodowań. To jest ważna pozycja w tym projekcie dlatego, że odszkodowania w
tym projekcie kształtować się mogą w okolicach 11-12 mln zł. Jeśli się złoży
wniosek o ZRID to konsekwencją tego wniosku o ZRID czyli specjalne pozwolenie
zintegrowane na budowę jest konieczność wypłaty odszkodowań przewidzianych
dla tego projektu. Więc tutaj ścieżka, którą obraliśmy to równoczesna aplikacja do
tego CEF-u czyli środków unijnych, projektu w pierwszym etapie już nie do granic z
Żukowem tylko wcześniej do skrzyżowania z Nowatorów bez skrzyżowania, bo to
jest kolejny zakres. Chcąc wejść w pierwszy etap, który pozwoli nam utrzymać się
z tym projektem w grze, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli z jednej strony
podtrzymujemy wniosek o specjalne pozwolenie, zabezpieczone środki w budżecie
pozwolą dokonać wykupów i w przypadku tego pierwszego okrojonego etapu
powinny wystarczyć na wkład własny. W WPF-ie w tej chwili mamy zabezpieczone
58,5 mln zł na ten wkład własny, natomiast nie jest to dofinansowanie, które budzi
wśród nas satysfakcję, ale fakt tego dofinansowania nie wyklucza nas z ubiegania
się o zwiększenie plus jeszcze dodatkowo niektórzy inwestorzy, którzy ruszają w
tej chwili ze swoimi przedsięwzięciami trafiają do Zarządu Dróg i Zieleni do dużego
zespołu, który zajmuje się tzw. 16-tkami czyli specjalnymi zadaniami z ustawy o
drogach publicznych i pojawiają się już pierwsze partycypacje inwestorów w tym
przedsięwzięciu. Może nie są one w skali 130 mln dużą kwotą, bo mówimy o takim
przedziale rzędu 1-2 mln zł np. przy pierwszych umowach, ale to o takie rzeczy też
zabiegamy, po to, żeby ten projekt był w grze, żebyśmy tworzyli to zadanie. Ono
jest szalenie ważne jeszcze z jednego powodu. Wraca do gry Obwodnica
Metropolitalna jak słyszymy i wiemy, a Kartuska jest łącznikiem między jedną a
drugą obwodnicą. Z tego powodu my też utrzymujemy i Unia Europejska nas w tym
utwierdza, że jest to element sieci TNT. Czyli wracam do tego pierwszego zdania
dlaczego wtedy mieliśmy kłopoty. Więc dzisiaj liczymy na to, że nie odkładając
tego projektu na półkę, bo nie mamy takich zamiarów, krok po kroku w mniejszych
etapach, ale chcemy ten projekt realizować. To jest cała ta nasza taktyka na to
zadanie, stąd ono się pojawia w WPF-ie i w budżecie.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś kolejne pytania do inwestycji?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze jak wygląda inwestycja, jak wygląda kwestia współpracy w tej
chwili z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, na jakim etapie jest wydawanie
opinii środowiskowej w sprawie nowej linii tramwajowej?
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Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Mówimy o trasie Gdańsk Południe – Wrzeszcz?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Pani Prezydent jest po spotkaniu bardzo ważnym.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Bardzo dziękuję za to pytanie. Dobrze pan trafił, panie przewodniczący. Wczoraj
właśnie spotkałam się z panem dyrektorem, nowym, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Wszystko idzie dobrze. Prawdopodobnie będziemy mieli pozytywną
decyzję na oba warianty, czyli zarówno na wariant Do Studzienki jak i wariant
Bohaterów Getta, co oczywiście nie oznacza, że przystępujemy do realizacji
inwestycji, bo zapewne jak sami państwo wiecie i słyszycie to zapewne będą
odwołania od tej decyzji i ta procedura będzie się pewnie jeszcze dosyć długo
toczyła. Dzisiaj jesteśmy na końcówce tzw. udziału społeczeństwa. Do końca tego
roku można jeszcze zgłaszać uwagi i sporo ich już spłynęło. Na razie uwagi są tylko
i wyłącznie dotyczące wariantu, ponieważ są dwie odrębne procedury dotyczące
tego zadania czyli wariantu zakończenia Do Studzienki i przez Bohaterów Getta.
Wszystkie uwagi, które spływały dotyczą tylko i wyłącznie Bohaterów Getta.
Generalnie jest to 3 do 4 rodzajów uwag. Jak tylko zakończy się procedura
będziemy na nie przygotowywali odpowiedzi. Prawdopodobnie decyzje zostaną
wydane na przełomie I i II kwartału 2019 r. Potem oczywiście projektowanie, o ile
decyzje będą prawomocne.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani Prezydent, bo ja będę troszeczkę … postaram się wyczerpać ten temat jeśli
mogę, więc jeśli pani Prezydent ma chwilkę to może panią pomęczę chwilę.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Chwilę mam. Po to tu przyszłam.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Cieszę się. Pani Prezydent, mówi pani o protestach. Czy są zidentyfikowane
okoliczności, w ramach których te protesty mogą się pojawiać? Czy wiemy jaka to
jest skala, ilość osób, którym te rozwiązania i w jednym i w drugim przypadku
mogą nie odpowiadać i czy szczególnie jeżeli chodzi o kwestie lokalizacji tej
inwestycji przez ul. Do Studzienki, czy w tym roku były podejmowane jakieś
działania mające na celu jakieś koncyliacyjne wyjście naprzeciwko mieszkańcom z
ich obawami co do inwestycji w tym właśnie kierunku. I analogicznie w drugim
wariancie.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
My w Gdańsku zawsze stawiamy na dialog, ale dzisiaj ten dialog odbywa się w
ramach procedury środowiskowej, więc to co się dzieje to odbywa się zgodnie z
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przepisami i gospodarzem tego procesu dzisiaj jest Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska. Tak jak powiedziałam, do końca tego roku, czyli do 31 grudnia jest
jeszcze okienko na składanie uwag przez mieszkańców. Wszystkie uwagi, które
spływają dotyczą tylko i wyłącznie przebiegu końcowego odcinka przez ul.
Bohaterów Getta. Nie ma uwag dotyczących ul. Do Studzienki. To po pierwsze. Po
drugie …
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Żadnych uwag nie ma?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Na razie żadnych, ale tak jak mówię, w ramach procedury i gospodarzem procesu
tego decyzyjnego jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, więc to jest
informacja ustna, którą uzyskałam od pana dyrektora i pani naczelnik, która
odpowiada za to postępowanie. Procedura jest taka. Kiedy skończy się termin
przyjmowania uwag, te uwagi spłyną do nas i będziemy przygotowywali na nie
odpowiedzi. Dzisiaj, z tego co mówiła pani naczelnik, to uwagi nie mają charakteru
środowiskowego, czyli to nie są uwagi, które mogą powodować wydanie negatywnej
decyzji ze względu na aspekty środowiskowe.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli w tym roku przedstawiciele Urzędu Miasta nie spotykali się z tymi osobami,
które oprotestowywały ten wariant przez Bohaterów Getta.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Panie przewodniczący, powtórzę po raz drugi.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani Prezydent, może ja wytłumaczę o co mi chodzi, bo pani Prezydent mówi, że
teraz jest piłeczka po stronie RDOŚ-iu. Oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu,
że można z mieszkańcami rozmawiać. Przecież pan Prezydent Bielawski, zdaje się
w zeszłym roku, na takim spotkaniu z mieszkańcami był, rozmawiali, i też to chyba
pozwoli później ograniczyć rozciąganie się w czasie przekonywanie mieszkańców
ewentualnie do tego, że jest to dobra koncepcja. Więc lepiej zacząć szybciej niż
później, stąd moje pytania.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Panie przewodniczący, wszyscy wiemy, że tramwaj Gdańsk Południe – Wrzeszcz
leży panu na sercu. Cieszę się, że mamy pana też po swojej stronie i chce pan
pomóc w przyspieszeniu realizacji tej inwestycji, ale powtórzę po raz kolejny. Jest
pan też prawnikiem i pan wie. Dzisiaj gospodarzem tego postępowania na tym
etapie jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Zadaję konkretne, faktyczne pytanie czy są takie spotkania, czy w tym roku takie
były czy ich nie było? To jest konkretne pytanie.
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Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Takich spotkań nie było, ponieważ gospodarzem postępowania jest Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska. To tam mieszkańcy się zgłaszają, składają uwagi,
oglądają akta, zadają pytania itd. Po 31 grudnia otrzymamy te wszystkie uwagi i
jako inwestor i będziemy na nie odpowiadać i wtedy nastąpi wydanie decyzji przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Po wydanej decyzji na pewno się
spotkamy z mieszkańcami.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Chciałbym jeszcze uzupełnić po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Decyzja
środowiskowa RDOŚ-iu jest procedowana. Można powiedzieć, że mniej więcej od
około roku czasu. Zanim złożyliśmy wnioski dwa do RDOŚ-iu o decyzje spotykaliśmy
się z mieszkańcami w bardzo szczegółowych spotkaniach, konsultacjach, w kilku
miejscach miasta. Cała ta procedura, w sumie od nas nie wymagana przepisami, to
my chcieliśmy poinformować jako miasto o wariantach, odbywała się. Natomiast
dzisiaj się odbywa przewidziana przepisami procedura konsultacji społecznych w
ramach decyzji środowiskowej, czyli nie wchodzimy w tej chwili w tą procedurę
naszymi spotkaniami informacyjnymi. Prowadzi ją dzisiaj RDOŚ.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mamy koniec roku dlatego pytałem o wcześniejsze miesiące.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Panie przewodniczący, od 2017 roku temat leży w RDOŚ-iu. Więc nie mogło być w
2018 r. spotkań, bo nie my jesteśmy gospodarzem procesu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przepraszam, nie wiem dlaczego ten temat mam wrażenie wywołuje jakiś między
nami niepotrzebny spór, bo przecież takiego sporu nie ma. Tak jak pani Prezydent
zauważyła na samym początku, ważny jest dialog i rozmowa z mieszkańcami
dlatego podpytuję, bo też w trakcie kampanii wyborczej, która dopiero co się
skończyła, stowarzyszenie, które zrzesza tych …
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Jak to się nie skończyła?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Która się dopiero co skończyła. Chociaż kampania się zaczyna dzień po wyborach.
Mieszkańcy wyrażali taką ochotę na spotkania z wszystkimi w zasadzie
kandydatami, z tego co wiem, dlatego też dopytuję czy był jakiś dalszy ciąg. Pani
Prezydent też trudno się nie odnosić do pewnych faktów, które w trakcie tej
kampanii czy słów, które w trakcie tej kampanii padły. Między innymi pan
Prezydent Grzelak wskazywał, że to ten wariant, który był proponowany z mojej
strony, ten wariant, który realizowany byłby przez ul. Łostowicką, że jest to
wariant, który może być brany pod uwagę w perspektywie jakiegoś czasu i stąd
moje pytanie czy jakieś analizy są w tej chwili przez państwa pod pani
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kierownictwem czy, w którymś z wydziałów, prowadzone, czy u pana Prezydenta
Grzelaka. Czy jest to brane pod uwagę? W jakiej perspektywie czasu?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Nie. Na razie takich analiz nie prowadzimy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Może bardziej do pana dyrektora w zasadzie od spraw inwestycyjnych. Może ma
jakąś szerszą wiedzę, bo pewnie to pan Prezydent Grzelak byłbym tutaj najlepszy
do udzielenia informacji.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Szanowni państwo, na tym etapie zajmujemy się trasą GPW w przebiegu
procedowanym z tych wariantów kilkunastu, potem kilku, a ostatecznie dwóch, o
których mówimy i procedujemy nad tym odcinkiem. Natomiast nie prowadzimy
dzisiaj żadnych prac studialnych. To byłby taki etap bardzo wstępny na temat
tramwaju w Łostowickiej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
No dobrze. Dziękuję. W związku z tym, przepraszam, jest to pierwsza sesja
budżetowa, w ogóle pierwsza sesja budżetowa wielu tutaj zebranych radnych,
komisja. Pytanie takie porządkowe panie przewodniczący w razie czego czy będzie
można w toku dzisiejszego posiedzenia wracać do osób, do panów dyrektorów, czy
do pani Prezydent w razie gdyby się pojawiły jakieś wątpliwości, bo też nie wiem,
czy będziemy iść po prostu wydziałami i po wydziale już nie będzie możliwości
powrotu, bo niektóre sfery jak chociażby ochrona środowiska i z tym związane
inwestycje mogą się przenikać, a widzę, że tu jeszcze Wydział Środowiska będzie
też, więc nie chciałbym w złym momencie właściwe pytania zadawać, ale w złym
momencie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Zasadniczo jest tak, że raczej staramy się nie wracać do wydziałów, które już
zostały omówione, także ze względu na to, że są podane te godziny i też
pojemność sali powoduje to, że kolejne Biura i kolejne wydziały jeżeli przyjdą w
tych podanych godzinach to będzie problem z pomieszczeniem wszystkich na sali,
więc prosiłbym o, w miarę możliwości, wyczerpywanie tematu przy podanym
zakresie. Natomiast oczywiście jeżeli się takie pytania pojawią prawdopodobnie
pani Skarbnik zawsze jest do końca. Nie wiem jak z czasem pani Prezydent.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Do 18:15.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Do 18:15 pani Prezydent. Gdyby się pojawiły ewentualnie inne pytania można
oczywiście do protokołu je zadać na piśmie i za pośrednictwem sekretariatu
odpowiedź zostanie udzielona na sesji. Czy są jakieś pytania?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Moja taka drobna prośba, z panią Prezydent Dulkiewicz, z panem dyrektorem i z
panią Skarbnik mieliśmy okazję spotkać się ostatnio na Klubie Radnych Prawa i
29

Sprawiedliwości, za co też serdecznie dziękuję, bo to była długa, myślę, żywa
dyskusja między nami, ale bardzo wiele informacji zostało przekazanych, ale tak
delikatnie przypomnę się o tych prośbach jeżeli chodzi o kwestie dokumentów,
informacji, będę bardzo wdzięczny za przekazanie ich w terminie takim, żeby
można się było z nimi zapoznać przed sesją budżetową. Bardzo dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Dziękuję. Już dosłownie ostatni wątek wokół tego tematu, bo już chyba z każdej
strony został omówiony, ale zakładając, bo tak zrozumiałem z ust pani Prezydent,
że pani Prezydent zakłada, że oba warianty zostaną pozytywnie zaopiniowane
przez RDOŚ. Czy miasto już jakąś analizę dokonało? Czy już do jakiegoś wariantu
się przychyla? Zakładając, że oba warianty oczywiście zostaną pozytywnie
zaopiniowane przez RDOŚ.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Zapewnienie ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczy
pozytywnej opinii jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Natomiast obie opinie będą
z uwarunkowaniami i dopiero wtedy, kiedy otrzymamy te opinie będzie można się
zapoznać i analizować.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tak. I szerzej biorąc również ten wątek pod uwagę i czy wszystko pozytywnie się
uda, bo raczej tak.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Nie jest tajemnicą, że mamy określone preferencje i to nie dlatego, że to jest
nasze widzimisię, tylko także z powodu przede wszystkim możliwości wpięcia linii
tramwajowej i ilości wyburzeń.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli do Studzienki?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Nie, Bohaterów Getta. Komunikacyjnie po prostu ze względu na możliwość
zorganizowania skrzyżowania Do Studzienki, Miszewskiego i Grunwaldzkiej.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Kolejna sprawa panie dyrektorze czyli ul. Kielnieńska. Wiosną będziemy mieli
zaprojektowaną i co dalej?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak jak zapowiadaliśmy stara ulica Kielnieńska, przepraszam, żeby bardziej
rozróżniać, stara ul. Kielnieńska jest w tej chwili w trakcie projektowania. Tak
naprawdę dzisiejsze terminy, które mamy, pewnie w trakcie uzgadniania mogą się
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nieznacznie przesuwać, chociażby z powodu, nie chciałbym dzisiaj rozwijać wątku,
ale Koziorożca, który jest nam znany z dyskusji, mówię o końcówce Koziorożca
wpinającej się w starą Kielnieńską, generalnie nasze zamierzenie jest takie,
żebyśmy poznali zakres dokumentacyjny w projekcie starej ul. Kielnieńskiej z
podziałem na sugerowane etapy po to, żeby uruchomić po kolei te etapy według
ważności. Ja jestem ekonomistą, a już dzisiaj czuję przez skórę, że
najważniejszym będzie pierwszy odcinek z dzisiejszym skrzyżowaniem Kielnieńskiej
ze Spacerową, które jest głównym problemem komunikacyjnym na dzisiaj i tylko
przebudowa jest w stanie coś tam poprawić, ale zostawiamy to jeszcze
projektantom, czyli reasumując dokumentacja w pierwszej części w pierwszym
półroczu powinna się pojawić. Wszystkie pozwolenia zaczniemy procedować,
poznamy wartość tych etapów i naszym zamierzeniem, o którym zresztą już pan
Prezydent też wspominał byłoby uruchomienie pierwszego etapu być może jeszcze
w 2019, już płatności w 2020 roku. Taki jest wstępny harmonogram. Najważniejsze
poznać dzisiaj dokumentację na całość z podziałem na etapy i poznać wartości.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tak, oczywiście, chronologia ważności, będą jeszcze dyskusje się toczyły z
mieszkańcami i z Radą Dzielnicy. Niemniej jednak wnioskuję, że jest szansa, żeby
w tym 2019 roku jeszcze z którymś etapem, prawdopodobnie tym wymienionym, za
skrzyżowaniem pierwszym w Osowej, żeby jeszcze w 2019 roku rozpocząć prace.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Możemy tak założyć, oczywiście. Ku temu to zmierza, natomiast nie chciałbym
dzisiaj takich deklaracji dzień, miesiąc, nie chciałbym tak precyzyjnie operować
jeśli nie jest to tak od nas w pełni zależne.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ul. Paneckiego, ul. Wejhera, Paneckiego, VII Dwór, Żabianka – Wejhera – Jelitkowo
– Tysiąclecia, dwie dzielnice. To są najczęściej wymieniane potrzeby remontowe, w
zasadzie budów od nowa ulic w tych dzielnicach przez radnych dzielnic i te ulice
spadły w ramach programu modernizacyjnego w Gdańsku i właśnie radni dopytują
się dlaczego?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Szanowni państwo, jeśli chodzi o rankingi ulic w bardzo dużym, telegraficznym
skrócie, rankingi powstają w taki sposób, że jest określona hierarchia i ostatnio
bardzo był na czasie taki artykuł dotyczący opisu tej hierarchii, natomiast musimy
pamiętać, że po pierwsze te rankingi podlegają aktualizacjom, z dwóch
podstawowych kwestii. Po pierwsze po każdej zimie, czyli też po tej zimie tak
samo siadamy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i analizujemy czy przypadkiem
stan niektórych z tych ulic zdecydowanie się niestety pogorszył i trzeba w tym
rankingu dokonać pewnych korekt. Po drugie pojawiają się możliwości, nazwijmy to
zewnętrznymi źródłami finansowania, czyli czy umowa z inwestorem prywatnym,
czy jakiegoś innego rodzaju partnerstwo, czy ujęcie w innym projekcie. Te rankingi
muszą co roku to uwzględniać, że pewne drogi już jak gdyby są ujęte czy powinny
dostać zwiększenie rankingu. Poza tym z powodu tego co się dzieje dzisiaj na rynku
tajemnicą nie jest, że my tych swoich zamierzeń na lata, które np. na ten rok,
które się kończą też wszystkich nie zrealizujemy, bo zadania są droższe, wymagały
większych nakładów, powtarzania przetargów, przesuwania się, Stary Rynek Oliwski
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będzie takim przykładem, kiedy w sumie powinniśmy dzisiaj jeździć po nowej
przestrzeni, wspólny projekt z GIWK-iem i okazuje się jednak, że rynek sobie
zażyczył dwa razy tyle ile kosztorys i „rynek” – mam na myśli wykonawców i po
prostu niestety powtarzać będziemy ten przetarg i będzie to zadanie roku 2019,
czyli miał być w 2018, a będzie w 2019, czyli życie nas też trochę weryfikuje. Czyli
na 2019 dzisiaj tych pozycji nie ma, jeśli mówimy np. o Wejhera, bo tak
usłyszałem, czy o Michałowskiego. Michałowskiego jest przedmiotem Budżetu
Obywatelskiego w takim zakresie, w jakim jest robiona i przedmiotem badań tzw.
wydatków bieżących czyli próby poprawienia tej części w tzw. trelince, ale to jest
temat, któremu się regularnie przyglądamy i na dzień dzisiejszy nie udało się
wygospodarować jeszcze takich oszczędności, trochę mówię za kolegów z GZDiZ,
żeby to zadanie wykonać. Także tak to wygląda jeżeli chodzi o rankingi i ich
aktualizowanie.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeszcze jedno zadanie dotyczące Michałowskiego, bo tam też radni dzielnic
zwłaszcza zarząd wnosi taką uwagę, że te środki w ramach Budżetu Obywatelskiego
będą znacząco niewystarczające na realizację zamierzonego celu i w związku z tym
będzie też potrzeba dofinansowania tego zadania i też to boli później mieszkańców
jeżeli zakres metrów bieżących np. tej ulicy się zmniejszy w związku z tym, więc
to też później kwestia rzetelności Budżetu Obywatelskiego, postrzegania opinii
publicznej w ramach tych konsultacji społecznych. I jeszcze kwestia, też na Komisji
Kultury tą kwestię poruszyłem, wiem, że w ogóle nie była związana z kulturą, ale
inni koledzy radni w ramach posiedzenia Komisji Kultury pytali też o inne działy,
niekoniecznie związane z kulturą i kwestia tego Jaśniejszego Gdańska. Mieszkańcy
Gdańska lubią mieszkać przy oświetlonych ulicach. Jest to kwestia bezpieczeństwa,
jest to kwestia komfortu poruszania się pieszo, samochodem, itd. W ramach tego
programu przewiduje się realizację całego oświetlenia w Gdańsku na wszystkich
ulicach jeszcze nieoświetlonych, nie mówimy o wymianie opraw, tylko kwestia
rzeczywiście realizacji nowego oświetlenia do 2025 roku i mówiąc jako
mieszkaniec, jako radny, jest to zdecydowanie za długo dla wielu mieszkańców,
zwłaszcza dzielnic troszkę bardziej peryferyjnych, gdzie ten priorytet
chronologiczny został oddalony w czasie i biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc
pod uwagę też również słowa wcześniejsze pana dyrektora dotyczące samego
przebiegu inwestycyjnego to znaczy, że Urząd wraz z Energą, wraz z uzgodnieniami
jest w stanie mniej więcej rok rocznie wykonać 50 takich ulic. Wiadomo, że ulica
ulicy nierówna, kwestia tych punktów oświetleniowych i ich ilości. Tylko pytanie,
bo jednak będę drążył ten temat, czy mimo wszystko nie da się jednak zwiększyć
finansowania tego programu i zwiększyć po prostu ilość tych ulic. Oczywiście już
nie w przyszłym roku, żeby je zrealizować, bo trzeba by było wcześniej
zaprojektować to wykonanie, ale żeby już w 2020 roku, żeby tych ulic zostało
znacznie więcej oświetlonych, i żeby ta kolejka się skurczyła.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Panie przewodniczący, do dwóch kwestii się odniosę. Ulica Michałowskiego, ważny
temat. Nie ukrywam, że to jeden z tych powodów, dla których bardzo zasadniczo
zmieniliśmy kwestii weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego. To był taki
jeden z przykładów, gdzie już na etapie weryfikacji przez służby różne bardzo
jasno patrzymy czy kwota zakładana przez wnioskodawców ma w ogóle cokolwiek
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wspólnego z realnością. I tutaj jak pan wie to jest wniosek chyba z roku 2016 albo
2017 i wiem, że ta kwota ma niewiele wspólnego z realnością. Dzisiaj mamy
kontrolę Najwyższej Izby Kontroli właśnie wykonania Budżetu Obywatelskiego,
która odbywa się w wielu miastach Polski. Odbywa się u nas również i właśnie z
tego jak zwiększane są środki na poszczególne zadania z Budżetu Obywatelskiego
musimy się bardzo jasno tłumaczyć, tylko słowo komentarza, i od zeszłego roku i
jak wiem, że tutaj niektórzy z państwa podnosili to jako zarzut do służb miejskich,
ale bardzo mocno pilnujemy i weryfikujemy wnioski na etapie przed głosowaniem i
dopuszczeniem ich do głosowania, tylko jedno słowo komentarza co do
Jaśniejszego Gdańska, problem nie leży w pieniądzach. To nie jest problem w tym,
że my mamy corocznie 5 mln zł. Problem leży właśnie w uzgodnieniach i w
projektowaniu. To po prostu trwa i myślę, że założenie do 2025 jest założeniem
optymistycznym, bo także patrząc na ilość nowych ulic, myślę, że będziemy musieli
ten program jeszcze wydłużyć.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeszcze ostatnia kwestia z mojej strony. Kwestia dotacji na boiska, bo jest program
ministerialny Ministerstwa Sportu i bardzo się cieszymy, że co roku miasto właśnie
występuje o te środki, bo bodajże 50% kosztu całej inwestycji do 2 mln zł mogą te
boiska kosztować i pytanie właśnie jakie są zamierzenia miasta w tym kierunku?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
My w tej chwili mamy raczej taką kwestię, że żaden z naszych składanych
wniosków nie spotkał się z uznaniem. Były to wnioski np. na salę gimnastyczną przy
Wąsowicza, na boiska przyszkolne, na Kościerską, na boiska przy szkole
metropolitalnej w Kowalach, Kolbudy jako partner składały wniosek na
dofinansowanie sali gimnastycznej w tej nowej szkole i wszystkie te wnioski albo
przychodzą z informacją o negacie, albo ewentualnie tak jak wnioski w sprawie
szkoły w Kowalach przy boiskach mają status zawieszone, ale boiska już istnieją,
jak państwo wiecie, więc już i tak nie dostaniemy. Natomiast przy sali
gimnastycznej, która jest w trakcie budowy mogłaby dostać, też nie ma jeszcze
tego rozstrzygnięcia, ale …
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Nowy Wójt Kolbud obiecał się zaangażować, na co liczymy.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli rozumiem, że polityka miasta jest raczej taka, żeby ponownie próbować
wnioski składać na te same obiekty.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, będziemy do skutku próbowali, bo co tu dużo się oszukiwać, pula
przeznaczona, którą państwo widzicie, gdybyśmy załóżmy na te nasze wnioski
pozyskali wsparcie, by się podwoiła. Po prostu mielibyśmy dwa razy więcej środków
na boiska.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Pan dyrektor nie będzie rozpatrywał żadnych innych lokalizacji, innych pomysłów
dla tego programu?
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Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Jest kolejka oczekujących. Patrzę na pana dyrektora Szczukę, my mamy ranking i
umówmy się, że tych potrzeb jest bardzo dużo, bo ten program boisk
przyszkolnych, który realizujemy już od pary ładnych lat, to te boiska, które były
budowane jako pierwsze już dzisiaj właściwie wymagałyby remontu, więc to jest
proces ciągły.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Tylko może uzupełnię, że w tej chwili na liście rankingowej jest 11 boisk i
sukcesywnie schodzimy, gdyby te środki, o których dyrektor Dawidowski wspomniał
wchodziły to pewnie byśmy w tej liście byli już dalej tak naprawdę i tutaj nie
zwalniamy tempa. Zostało 21 boisk do zmodernizowania. 104 boiska już są oddane i
tak jak pani Prezydent powiedziała teraz zaczynamy wracać do początku, czyli do
modernizacji tych oddawanych jako pierwsze.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze mam pytanie dotyczące chodników i ścieżek. Czy jest planowana
w obecnym budżecie, być może przegapiłem, albo nie jest to wyszczególnione,
budowa takowych przy ul. Telewizyjnej i Radiowej w Gdańsku Klukowie. Tam
zaangażowani są też mieszkańcy mocno w ramach Stowarzyszenia Klukowo. Wiem,
że wielokrotnie pisali w tej sprawie do Urzędu Miasta. Zakładam, że być może do
Zarządu Dróg i Zieleni. Pan może nie jest najlepszą osobą do odpowiedzi na to
pytanie. Nie wiem. Proszę mnie poprawić, ale takie jest pytanie moje i czy jeżeli
nie to czy są plany czy dokonano analizy, kosztorysy, jaka była odpowiedź dla tych
mieszkańców?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Już króciutko, bo dużo jeszcze działów czeka. Tam jest przede wszystkim duży
kłopot z właścicielami prywatnymi, ponieważ nie wszyscy chcą, a po to, żeby tam
zrobić chodnik, mówić krótko, trzeba wejść w teren prywatny, bo jak pan na
pewno odwiedzał wszystkie dzielnice Gdańska, był pan tam również i widział,
trzeba zaanektować działki prywatne, a nie wszyscy właściciele na to się godzą.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przy drogach publicznych?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Przy drogach publicznych. Mówimy o chodniku, którego trzeba albo wybudować,
albo poszerzyć.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli, bo nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, czy jest to w
budżecie czy tego nie ma?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Jest sprzeciw właścicieli prywatnych, z którymi wymieniamy się pismami od jakiś
ładnych, nie wiem, przynajmniej kilku lat i to jest zasadnicza trudność. Więc nie
ma tego w budżecie, dopóki nie będzie w projektowaniu nie będzie w budżecie.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani Sekretarz bardzo proszę o zaprotokołowanie, że tutaj jest taka informacja, że
sprzeciw prywatnych właścicieli uniemożliwia w tej chwili budowę chodników i
ścieżek rowerowych w Klukowie przy ul. Telewizyjnej i Radiowej.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Przy Radarowej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przy Radiowej i Telewizyjnej. Mam tutaj petycję mieszkańców więc to jest
Radiowa.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Dokładnie dotyczy Radarowej, jeśli chodzi o właścicieli. Tam jest pas drogowy do
poszerzenia, żeby wykonać jakikolwiek chodnik. Jest to zadanie chodnik roku 2019
i dzisiaj toczymy jeszcze negocjacje z właścicielami. Natomiast ulice, które pan
radny wymieniał to są ulice, co do których wnioski do nas spływają, natomiast w
Programie Chodnikowym mamy gotowy program do roku 2019 włącznie.
Przygotowujemy rok 2020. Są już do niego propozycje, ale mamy taką zasadę
przyjętą w Programie Chodnikowym, że realizujemy listę podstawową rezerwowo.
W tej chwili narasta nam ilość ulic jeszcze niezrealizowanych, które czekają w
kolejce. Może się tak okazać, że np. rok 2020 będzie rokiem, w którym nie
przyjmiemy żadnych nowych pozycji do Programu Chodnikowego po to, żeby
zrealizować te, które zostały z lat poprzednich. Wnioski dotyczące poprawy stanu
ulic wspólnie z ZDiZ-tem analizujemy kwalifikując niektóre z nich do takiego
programu, kiedy mieszkańcy partycypują w postaci zakupu materiałów, ale to jest
osobna kwestia zarządcy drogi, więc tak naprawdę dzisiaj nie pozostają te wnioski
bez jakiejkolwiek odpowiedzi, natomiast twardo i realnie pokazujemy, nie
obiecując rzeczy niemożliwych, jaki jest program realizacji tych układów
drogowych czy chodników w tej okolicy. W tamtym obszarze też pojawiają się
inwestorzy i np. na jednym z fragmentów ul. Radarowej jest partycypacja
inwestora w postaci właśnie chodnika itd. Gdyby były szczegółowe pytania to
prosiłbym o maila do Wydziału i odpowiem na każdą pozycję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Wdała się być może w wątpliwość jakaś może niezamierzona z mojej strony, może
z mieszkańców, bo ja w piśmie mam kilkukrotnie napisane, że chodzi o ul.
Telewizyjną i Radiową, a nie Radarową.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
O Radarową też były wnioski.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tutaj mówię o Radiowej. Może państwo w takim razie mylicie ulice, nie wiem. W
takim razie bardzo bym prosił wskazać w protokole moją gorącą prośbę do pana
Prezydenta, aby w tym budżecie tegorocznym ujął właśnie budowę chodników oraz
dróg rowerowych przy ul. Telewizyjnej i Radiowej w ramach Autopoprawki. Mamy
jeszcze kilka dni.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Żebyśmy mieli jasność. Mówimy dzisiaj do mikrofonów nie tylko po to, żeby było
nas bardzo dobrze słychać, ale dlatego, że mamy sprzęt nagrywający i protokół
tworzony przez panią Sekretarz wiernie odtwarza naszą dyskusję. To punkt
pierwszy. Punkt drugi. Ja nie chcę państwa w żadne sposób ograniczać jeżeli
chodzi o pytania, natomiast część bardzo szczegółowych pytań to też jest bardziej
materiał na interpelacje i zapytania radnych i myślę, że tą drogą warto dyskutować
też jeżeli chodzi o jakieś bardzo szczegółowe tematy czy korespondencję pomiędzy
mieszkańcami a teraz, bo chciałbym, żebyśmy się dzisiaj bardziej zajęli materią
taką ogólnych kierunków, konkretnych wydatków wydziałów, a nie dopytywaniem
czy ktoś planuje czy w tym roku czy w przyszłym roku konkretne inwestycje, bo tak
jak mówię, one są zapisane w budżecie. Ja nie będę ingerował w państwa pytania,
ale z uwagi na to, że wszyscy patrzymy na to jak nam przebiega czas, i że
właściwie powinniśmy kończyć tą rundę, a dopiero ją zaczynamy to też bardzo bym
prosił o to, żebyśmy zwracali na to uwagę i raczej zadawali pytania konkretne z
materii budżetu.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Wiem, że jest dzisiaj na sali też wielu nowych radnych, państwo macie takie
narzędzie jak wnioski do budżetu, tylko, że ono jest jesienią każdego roku do 15
września i wtedy wnioski do budżetu można składać.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Siłą rzeczy pani Prezydent nie mieliśmy takiej możliwości z uwagi na to, kiedy
zostaliśmy wybranymi na radnych stąd taka moja nietypowa prośba. Być może nie
odpowiada to formalnemu wnioskowi o poprawkę do budżetu, ale moje gorąca
prośba do pana Prezydenta, aby pochylił się nad tym tematem i również dokonał
tej analizy budżetowej pod tym konkretnym względem. To jest prośba ode mnie i
od mieszkańców Klukowa. Natomiast kolejny wątek bardzo prosiłbym o informację,
czy w tym roku bądź w przyszłym roku zaplanowane było, być może przegapiłem,
zaplanowane było jakieś wsparcie inwestycyjne Polskiej Agencji Kosmicznej? Czy
też jakieś nawiązanie współpracy między Gminą Miasta Gdańska a POLSĄ?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Pani dyrektor Bierut jest, ale to co ja mogę powiedzieć, mamy podpisany list
intencyjny z jedną z firm, z jedną ze spółek, który zdaje się, że będziemy
przedłużać. To jest list dla jednego z członków konsorcjum w ramach…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja o POLS-ę pytałem pani Prezydent.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Ale to jest temat właśnie prowadzony przez POLS-ę. Natomiast konkurs nie został
rozstrzygnięty. My mieliśmy ten list do końca tego roku na wsparcie finansowe
jednego z członków konsorcjum, już nie pamiętam nazwy tej spółki, ale właśnie
zajmującej się badaniami satelit, ale jeżeli potrzebuje pan szczegółowych
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informacji to bardzo proszę o maila i Wydział Polityki Gospodarczej, pani kierownik
Kreft przygotuje na pewno.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W takim wypadku bardzo proszę o informację jaki to był zakres, jaki to był
konkurs, jakbym mógł prosić o taką skondensowaną informację. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pan radny Kłos.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Odnosząc się do słów pana przewodniczącego ostatnie już takie pytanie
szczegółowe i obiecuję, że więcej już takich zadawać nie będę. Pani Prezydent,
panie dyrektorze, wiem, że w tym roku miasto przeznaczyło 160 tys. zł na
przeprowadzenie koncepcji zamiany ścieżek rowerowej i pieszej na Al. Hallera od
ul. Kościuszki do ul. Gdańskiej. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zabierała w tej
sprawie swoje stanowisko jeszcze w miesiącu wrześniu. Mamy miesiąc grudzień
dokładnie 6, a odpowiedź z miasta na Uchwałę Rady Dzielnicy do tej pory nie
przyszła. Ona była dostarczona do Biura Rady Miasta Gdańska. Wysłana do pana
Prezydenta Grzelaka, jak dobrze pamiętam jak również została przekazana do pana
Kitlińskiego, który pełni funkcję …
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Jak będzie temat związany, ja bym bardzo pana radnego prosiła, jak pojawi się
Wydział Gospodarki Komunalnej, w ramach którego Referat Mobilności Aktywnej
działa…
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Pani Skarbnik mi podpowiada, że to dotyczy roku 2018, a nie 2019.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Tak. Stąd mój wstęp, a moje pytanie czy na 2019 rok są przewidziane środki na tą
inwestycję, która była w tym roku projektowana? Dziękuję.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Jeśli mówimy o ścieżce wzdłuż Hallera to są dwa jak gdyby, odrębne projekty. Przy
tzw. Gedanii to jest temat wątku związany, o którym mówi Pani Prezydent, czyli
analiza powiedzmy taka związana z Oficerem Rowerowym, z Miejskim Inżynierem
Ruchu i to jest ten fragment. On nie jest przedmiotem inwestycji na dzisiaj. Na
Hallera spotkamy w inwestycjach ścieżki, ale to są teraz trasy rowerowe R-9 i R-10.
Są projektem unijnym i jak gdyby nie dotykają tego obszaru, ponieważ tam ścieżka
rowerowa istnieje. Dyskusja, która się tam odbyła to tylko i aż, zapewne ważne,
temat nad umiejscowieniem ścieżki rowerowej i chodnika i rozwiązaniami tam
przyjętymi, także z zakresu inwestycyjnego to nie jest przedmiotem projektu
europejskiego a tylko zakresem takim właśnie bardziej z poprawy bezpieczeństwa,
pewnych rozwiązań, które Oficer Rowerowy też proponuje w zakresie tzw.
drobniejszych inwestycji. Ale w przyszłym roku nie przewidujemy nakładu
inwestycyjnego w tym obszarze, czyli na wysokości Gedanii.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy do pana dyrektora jeszcze są pytania? Pan radny Ważny
bardzo proszę.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Ja mam jeszcze krótkie pytanie dotyczące Kartuskiej. Chodzi mi o ten CEF. Na
kiedy jest przewidywane rozstrzygnięcie tego konkursu?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Mniej więcej w miesiącu lutym przyszłego roku powinniśmy poznać jeśli nie
przesunie się nic w procedurze stanowisko z tej instytucji.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Drugie pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne środki zewnętrzne, które można w tym
zakresie pozyskać, takie, o których państwo wiecie, że np. w 2018 będzie można o
nie aplikować?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Tutaj tak naprawdę idealnym rozwiązaniem byłby powrót do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 4.1 to są drogi krajowe w
miastach na prawach powiatu w sieci TNT bądź drugiego działania 4.2 drogi poza
siecią, tak skąd idzie wiadukt Biskupia Górka, ale oba te działania skończyły się. To
ostatnie, gdzie wiadukt Biskupia Górka wyczerpaniem alokacji wręcz, gdzie były
środki dokładane, a to działanie pierwsze to jest Generalna Dyrekcja i jest
projekty. Gdyby się okazało, że są oszczędności bądź niezrealizowane projekty,
bądź różnice kursowe na tych działaniach wtedy nasz projekt jest gotowy po takie
dofinansowanie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do Wydziału Programów Rozwojowych?
Nie widzę. Przechodzimy do DRMG. Tylko na wstępie powiem, bo wiem, że takie
pytania się bardzo często pojawiają. Z panem dyrektorem widzimy się raz na
kwartał w sprawie Budżetu Obywatelskiego w związku z tym, że DRMG głównie
realizuje projekty z Budżetu Obywatelskiego i wiem, że państwa pytania w tym
kierunku nawiązują, więc raz na kwartał na komisji Strategii i Budżetu pan dyrektor
referuje jaki jest postęp prac przy projektach Budżetu Obywatelskiego
wynikających właśnie z realizacji przez DRMG. Bardzo proszę.
Pani Danuta Malinowska – Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska
Szanowni państwo budżet finansowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na rok
2019 zamyka się kwotą w łącznej wysokości 654 581 000 zł. Największą wartość w
planie stanowią wydatki inwestycyjne. W przyszłym roku przewiduje się realizację
zadań inwestycyjnych na poziomie 631 mln zł. Następną pozycją w planie są
wydatki przeznaczone na remonty i usuwanie awarii w obiektach użyteczności
publicznej miasta. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 5 mln zł. Ostatnią
pozycję w zakresie wydatków stanowią koszty utrzymania jednostki. W roku 2019
przeznaczamy na to 18 368 000 zł. Dochody zaplanowaliśmy szacunkowo i jest to
kwota 150 000 zł. Dziękuję.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do DRMG?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jest taka jednostka, proszę mi przypomnieć jak ona się nazywa pani dyrektor,
zespół remontowy w ramach DRMG?
Pani Danuta Malinowska – Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To nie, przy Gdańskich Nieruchomościach, przepraszam.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do DRMG? Nie widzę. Wydział Rozwoju
Społecznego. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, budżet Wydziału Rozwoju
Społecznego wraz z jednostkami podległymi w roku bieżącym przewidywane
wykonanie zamknie się kwotą 1 445 012 106 zł. Na rok 2019 w planie założono
kwotę 1 481 234 140 zł co stanowi wzrost o ponad 36 mln zł w stosunku do roku
bieżącego. Jeśli chodzi o główne zmiany i wzrosty to one wynikają głównie na
obszarze edukacyjnym, bo na tym obszarze tych wzrostów jest najwięcej. Wynikają
po pierwsze z przygotowania do przyjęcia podwójnego rocznika w szkołach
branżowych, w szkołach technicznych i w liceach. Tutaj jeszcze ten koszt, który w
planowanym budżecie roku 2019 ujmujemy nie jest na pewno pełnym kosztem, bo
nie jesteśmy w stanie przewidzieć faktycznego ruchu uczniów jaki dokonany
zostanie w maju i w czerwcu. Dodatkowo zaplanowaliśmy pokrywanie kosztów w
nowo utworzonych miejsc przedszkolnych tworzonych w ostatnich dwóch latach, bo
już w tym roku po rekrutacji w mieście Gdańsku mamy 130 wolnych miejsc
przedszkolnych na terenie Gminy, czyli nie mamy sytuacji, że nie jesteśmy w stanie
przyjąć dziecka 3, 4, 5 i 6-letniego. Oczywiście w planie też, o czym wspominał
dyrektor Dawidowski są uwzględnione tworzenie jeszcze nowych miejsc, bo
chcielibyśmy doprowadzić do modelu, że mamy w ramach tej samej dzielnicy te
miejsca, czyli nie musimy np. odsyłać z Chełmu na dzielnice sąsiednie, bo to jest
kolejna kwestia. Zaplanowaliśmy doposażanie w materiały dydaktyczne i
wynikające z reformy systemu oświaty, bo tutaj jeszcze musimy pouzupełniać pod
nowe podstawy programowe doposażanie placówek. Wzrosną koszty kształcenia
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj jakby idzie
indywidualizacja poszczególnych przydzielanych godzin, ale także terapii i ten
koszt jest coraz bardziej znaczny, ale także wzrośnie koszt kształcenia dzieci
migranckich. W stosunku roku 2018 do roku 2017 mamy podwojenie liczby dzieci
migranckich w naszych placówkach i to też ponosimy z tego tytułu wyższe koszty.
Oczywiście zaplanowaliśmy od września 2019 roku funkcjonowanie szkoły na ul.
Jabłoniowej. To jest szkoła, która jest w trakcie budowy i zakładamy, że będzie już
oddana, w związku z tym na ostatni kwartał przewidzieliśmy funkcjonowanie tej
placówki. Odprowadzanie części kosztów za funkcjonowanie szkoły metropolitalnej
w Kowalach, gdzie partycypujemy we wszystkich kosztach razem z dwoma innymi
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gminami i szacujemy, że wzrośnie też dotacja, którą będziemy musieli
przekazywać dla placówek niepublicznych, nie samorządowych. Ona jest wynikową
jednostkowego kosztu utrzymania ucznia w naszych szkołach samorządowych. Jeśli
ten koszt rośnie to rośnie także dotacja dla placówek prywatnych i to już
wnioskujemy chociażby po tym, że po przetargach na energię elektryczną mamy o
33% wyższy koszt w placówkach oświatowych energii elektrycznej, w związku z tym
to się przełoży też na tą dotację i to są główne wzrosty w naszym budżecie w
części edukacyjnej. W części społecznej i w jednostkach społecznych podległych to
są głównie wzrosty na usługi opiekuńcze, a także na Program 6, 10, 14 czyli
program przesiewowy związany z chorobami cywilizacyjnymi. Od przyszłego roku
dochodzi nowy moduł poza dziećmi 6, 10 i 14-letnimi będziemy jeszcze robić bilans
18-latka i to też jest koszt, który jest i wkłady własne do projektów europejskich w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzimy całą wiązkę
projektów związanych z aktywizacją społeczno – zawodową głównie na terenach
dzielnic rewitalizowanych, ale nie tylko i tutaj w związku z tym, że też to jest
projekt powiązany z projekt związany z inwestycjami i tutaj np. trudności w
rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje powoduje, że np. my część miękką
projektu musimy też wydłużać stąd musimy mieć dodatkowe koszty na wkłady
własne i one też są w tym projekcie budżetu uwzględnione.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Trzy szybkie, konkretne pytania. Pierwsza sprawa o ile wzrastają
wydatki na edukację w stosunku do subwencji. Drugie pytanie ten wzrost płac o 5%
od 1 stycznia jaka to jest kwestia jeżeli chodzi o konkretną kwotę finansową i ile z
tego właśnie mamy z subwencji? Trzecie pytanie ile przewidujemy w 2019 roku na
system domów sąsiedzkich? Dziękuję.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeśli chodzi o regulacje związane z wynagrodzeniami to tak jak zapewne państwo
wiecie one siłą rzeczy nigdy nie są uwzględnione w subwencji, ponieważ subwencja
centralna jest wyliczana w subwencji centralnej, bo subwencja jest wyliczana na
rok poprzedni, stąd w roku bieżącym my nigdy nie dostajemy… 48% w zasadzie do
subwencji dopłacamy w budżecie. Jeśli chodzi o wynik tych podwyżek to jest blisko
19 mln zł. Domy sąsiedzkie w tej chwili w konkursie poszło 800 tys. i później jest
jeszcze jakby dogrywka wiosenna drugie tyle. Czyli jest to wzrost o dwa domy
sąsiedzkie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pytania do tego wydziału. Nie widzę. Pani dyrektor czy chciałby
pani coś dodać odnośnie swojej jednostki? Bardzo proszę.
Pani Dorota Giedroyć – Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w
Gdańsku
Dzień dobry. Plan finansowy na 2019 rok kształtuje się w wysokości ok 165 mln zł. z
tego spodziewamy się jeszcze ok 4 mln zł z dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone i na zadania własne. Główne obszary, które są finansowane z przyznanych
środków to jest wspieranie rodziny, to jest dożywianie, zasiłki stałe, okresowe,
opiekunowie prawni, wsparcie uchodźców, jak również placówki wsparcia dziennego,
przemoc i poradnictwo. Następnie piecza zastępcza czyli rodziny zastępcze, jak
również utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo –
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wychowawczych. Wspieranie osób starszych czyli DPS-y, jak również usługi opiekuńcze
i Dzienne Domy Pomocy i opieka tymczasowa. Wpieranie osób niepełnosprawnych czyli
DPS-y i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również kontraktowanie miejsc w innych
powiatach w DPS-ach, mieszkania wspomagane, asystenci osób niepełnosprawnych i
rehabilitacja w klubie dla osób niepełnosprawnych. Wspieranie osób bezdomnych,
kolejny obszar, jest to nasz autobus SOS oraz dom dla niepełnosprawnych i
kompleksowe wsparcie, noclegowania nisko progowa. Są też działania aktywizujące jak
programy i projekty czyli dom ekologiczny, mieszkania wspomagane, osiedle Sitowie,
wolontariat i doradztwo metodyczne, jak również utrzymanie ośrodka, to są
wynagrodzenia i koszty utrzymania naszych siedzib i wydatki na placówki opiekuńczo –
wychowawcze i Domy Pomocy Społecznej, które mają swoje budżety. W tym roku
wzrosty obejmują wynagrodzenie głównie, na nagrody jubileuszowe, odprawy, jak
również na utrzymanie ośrodka w tych domach. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Bardzo proszę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze, pani dyrektor jeszcze pytanie do tej sfery bardziej finansowej. Jak
wygląda teraz współpraca jeżeli chodzi o te programy rządowe Maluch +, Senior + i
Dostępność +, szczególnie te dwa ostatnie. Wiem, że z Maluch + korzystaliśmy swego
czasu. Jak to będzie w tym roku? Szereg zapowiedzi budowy przedszkoli, żłobków, czy
również z Maluch + będziemy na to starać się znaleźć pieniądze?
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeżeli chodzi o program Maluch, a teraz Maluch + to my korzystamy od kilku lat, od
początku jak ten program jest, od 2011 roku. Jeśli chodzi o ten rok to w tej chwili jest
z lekkim opóźnieniem, ale jest już ogłoszony konkurs. Przygotowujemy wnioski
tradycyjnie w dwóch działaniach: działanie na utworzenie nowych miejsc. Tutaj o
największe dofinansowanie będziemy się starać i podtrzymanie miejsc już utworzonych
wcześniej, bo tam są dwa działania. Jedno i drugie przygotowujemy się do złożenia do
końca tego roku kalendarzowego.
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Gdańsku
Jeżeli chodzi o program Senior+ to jeszcze kiedy był Seniorem Wigorem powstały na
terenie Miasta Gdańska dwa domy. Łącznie w nich uczestniczy 45 osób, 30 z Dolnego
Miasta i 15 ze Śródmieścia. Projekt jest kontynuowany. W ramach programu była
również możliwość tworzenia klubów, ale nie znalazło to tutaj uzasadnienia, bo klubów
seniorskich finansowanych ze środków Gminy mamy dosyć dużo tutaj, natomiast
wymogi były wysokie i żadna z organizacji nie podjęła się prowadzenia, bo my jesteśmy
niejako pośrednikiem jako Ośrodek Pomocy Społecznej. Wymaga to partnerstwa z
organizacjami pozarządowymi.
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeśli chodzi o Dostępność+ to przypomnę tylko, że Ministerstwo Innowacji i
Rozwoju wywiesiło na swojej stronie projekt ustawy w zakresie dostępności. W
ramach pre konsultacji, które trwają do 19 grudnia z Gdańską Społeczną Radą ds.
Osób Niepełnosprawnych analizujemy ten projekt ustawy z jednostkami. Jeśli
uznamy i będą jakieś stanowiska dotyczące tego, że należy zgłosić propozycje
uzupełnień, rozszerzeń, czy odmienne stanowiska od prezentowanego to oczywiście
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w czasie tych pre konsultacji będziemy składać. Tego projektu ustawy nawet nie
ma jeszcze na stronie rządowego centrum legislacji, więc rozumiemy, że potem w
ramach czy to Komisji Wspólnej Samorządu jeszcze te konsultacje po przyjęciu
tych ewentualnie wstępnie teraz przesyłanych uwag będą procedowane formalnie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeszcze jedno pytanie nasunęło mi się teraz na myśl, też, które często pojawiało
się w trakcie kampanii wyborczej, to jest kwestia tych bloków, które mają, zdaje
się, do czterech pięter i prawo budowlane nie przewidywało wtedy budowy przy
nich wind. Czy jest tu jakiś plan w najbliższych latach? Czy w tym roku
budżetowym dofinansowania budowy tych wind przez wspólnoty? Czy coś w tej
materii się dzieje?
Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne to oczywiście nie Wydział Rozwoju
Społecznego, natomiast biorąc pod uwagę opiniowanie różnych inwestycji w Mieście
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i likwidacji barier, to jeśli
chodzi o budynki publiczne to tam wielu realizatorów zwraca się o takie stanowisko
do Pełnomocnika i do Rady, a jeśli chodzi o samą możliwość to już tutaj pewnie w
grę wchodzą również możliwości techniczne czy w takim budynku da się taką windę
zamontować. Być może tam trzeba będzie przyjąć inne rozwiązanie w postaci
platformy schodołazów jeśli dana osoba mająca trudności w poruszaniu się w takim
budynku będzie mieszkać i to są środki w tym momencie PFRON-owskie w ramach
znoszenia barier architektonicznych dla osób indywidualnych, a jeśli mówimy o
budynkach publicznych to w ramach podmiotów, które występują o takie dotacje.
Informacje o wysokości tych środków otrzymujemy mniej więcej na końcu
pierwszego kwartału roku budżetowego, którego one dotyczą i wówczas
procedujemy taką uchwałę przez Radę Miasta uwzględniając też potrzeby
środowiska zgłaszane przez środowisko.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli Gdańsk raczej bazuje na tych dotacjach, których udziela PFRON? Tutaj nie
kształtuje własnej polityki w tym zakresie czy jakąś ją poszerza?
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o politykę to jest od dwóch
lat ustanowiony specjalny budżet dodatkowy nie tylko na usuwanie barier, ale na
modernizacje i podnoszenie jakości infrastruktury społecznej i to są wydzielone w
środkach inwestycyjnych jakby taka szufladka tylko przeznaczona właśnie na
obiekty, w których realizujemy zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcia
społecznego. Większość z tych środków, poza modernizacją taką ogólną, czyli
odmalowaniem czy elewacją jest poświęcana właśnie na windy, schodołazy czy
głównie też na poszerzanie, bo dysponujemy też obiektami kubaturowymi, które są
z lat 60-tych, 70-tych i nie spełniają norm np. wielkości otworów drzwiowych i tam
z kolei dostosowywanie polega na poszerzaniu tych wszystkich i to jest specjalny
budżet. On w tej chwili na rok 2019 zamyka się kwotą 15 mln zł. Poza PFRON-em.
Wcześniej było to 10 mln zł i zaczynaliśmy od 5 mln i rok rocznie ta kwota
przyrastała. To jest poza środkami PFRON-owskimi, które są niezależne i poza
środkami, których my jako Wydział Rozwoju Społecznego nie widzimy, środkami
modernizacyjnymi m.in. na cele dostosowania w poszczególnych jednostkach, czyli
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jak jednostki odpowiadają za swoje budynki to tam też mają jakieś środki, ale tu
nie chciałbym się wypowiadać.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Co prawda nie widzę już pana dyrektora, ale może panią Prezydent poproszę
jeszcze o udzielenie takiej informacji właśnie odnośnie konkretnie tych wind. Czy
spływają wnioski, czy jest takie zainteresowanie ze strony, nie mówię nawet w
wymiarze niepełnosprawności, tylko zwykłym użytkowym udogodnieniom życia, czy
w tych nieruchomościach, blokach, gdzie tych pięter jest tyle, a nie ma wind
spływają wnioski i są zapytania, czy jest jakieś rozwiązanie systemowe, jak władze
Gdańska do tego w tej chwili podchodzą?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Na razie te wnioski, które przychodzą, nie jest to jakaś masowa liczba, to są raczej
wnioski pochodzące od spółdzielni mieszkaniowych. My mamy zasadniczy kłopot
związany z inwestowaniem w nie swój majątek. To jest podstawowa bariera.
Staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, natomiast jeśli chodzi o budynki będące w
zarządzie Gminy to najczęściej to są budynki do trzech pięter jednak, te będące w
zarządzie Gdańskich Nieruchomości, więc dzisiaj nie jest to temat masowy,
natomiast nie ukrywam, że staramy się znaleźć jakiś program, o którym jak tylko
go opracujemy to na pewno państwa powiadomimy.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Mamy w ostatnim bloku Gdańskie Nieruchomości, więc ewentualnie tam jeszcze
będzie można popytać.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor jeszcze tak się upewnię czy jeżeli chodzi o wnioski spółdzielni w tym
zakresie to w tej chwili szukamy rozwiązania, ale nie ma przyjętego jakiegoś
modelu postępowania, więc takiego wsparcia też spółdzielniom się do tej pory nie
udzielało?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Bezpośrednio Gmina nie może wesprzeć spółdzielni.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pani radna.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chciałam dopytać pana dyrektora o ten wzrost wydatków w obszarze edukacji
związany z tzw. reformą edukacji. Czy są miastu już znane ruchy, do których
Gdańsk zostanie zmuszony, żeby przyjąć ten zdublowany rocznik? Czy będzie
konieczność np. doposażenia bazy lokalowej przez wynajem takiej powierzchni np.
korzystanie z powierzchni uniwersytetów? Czy będzie konieczność wprowadzania
trybu zmianowego w szkołach? Czy wchodzi w grę także konieczność być może
uczenia się w któryś z dni weekendowych? Czy prowadzicie państwo już takie dane
ilu nauczycieli trzeba będzie zatrudnić dodatkowo? Dziękuję.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Szanowni państwo jeśli chodzi o podwójny rocznik to 20 grudnia zakończymy proces
wszystkich analiz, bo zakończymy tzw. orzeczenia organizacyjne, które
przygotowują dyrektorzy i to też będzie ważnym momentem, gdzie będę mógł
powiedzieć więcej. Na dzień dzisiejszy wiem tak, na pewno będą placówki, które
będą musiały pracować zmianowo, zwłaszcza jeśli chodzi o np. licea
„renomowane”, te bardziej rankingowe, to tam one w większości też funkcjonują
w budynkach np. zabytkowych i nie ma możliwości już większego, zresztą czasu też
na rozbudowę, więc tam być może pojawi się konieczność wynajmowania
przestrzeni. To też będziemy wiedzieli zaraz po Nowym Roku. Praca zmianowa z
dużym prawdopodobieństwem właśnie przynajmniej w tych „lepszych”. Jeśli chodzi
o koszty dostosowań to też będziemy lada chwila wiedzieć, ale na pewno one się
pojawią. Jeśli chodzi z kolei o kadrę nauczycielską to też jest wyzwanie bardzo
duże, bo w przypadku zwłaszcza klas o profilach rozszerzonych, z rozszerzonym
programem to tutaj boimy się, że będzie trudno nam pozyskać specjalistów,
nauczycieli, którzy daną klasę są w stanie pociągnąć, bo np. już teraz spotykamy
się z taką sytuacją, że nauczyciel, który przez ostatnie lata, czyli np. od początku
swojej kariery uczył tylko w gimnazjum nie chce się podejmować nauczania w
liceum np. na profilu z rozszerzoną matematyką czy fizyką i tutaj pewnie nam się
to pojawi, ale to ostatecznie nam się wyświetli prawdopodobnie w kwietniu i maju,
kiedy mamy proces rekrutacyjny i kiedy zaczyna się tzw. ruch kadrowy i
przygotowywane są arkusze organizacyjne na rok następny. Także to musimy do
później wiosny z tym poczekać.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze jeszcze mam pytanie odnośnie podwyższenia pensji dla
nauczycieli i dodatek wychowawczy konkretnie. Tutaj kiedy nastąpi jego
podwyższenie i ile on ma wynosić i czy to nastąpi od razu czy etapami? Czy
obejmuje też wychowawców w przedszkolach?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w
Tak, już w poprzedniej wersji regulaminu wynagradzania, który nadal obowiązuje
wychowawcy w przedszkolach ten dodatek otrzymują. Natomiast jeżeli mówimy o
podwyżkach, które są planowane w regulaminie, który teraz jest przepracowywany
ze związkami zawodowymi to tu nie wydzielamy, więc nie zmieniamy tego
charakteru kim jest wychowawca oddziału, więc i przedszkola i szkoły podstawowe
bez wyjątku. Postulat związków zawodowych w tej chwili jest analizowany, 14
grudnia kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi i liczymy na proces
uzgodnienia. W tej chwili proponowana kwota to 200 zł dla wychowawcy.
Przypominam wcześniejsza wersja wynosiła od 100 do 150 zł.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Bardzo proszę. Pan radny
Gierszewski.
Radny Piotr Gierszewski – Radny Miasta Gdańska
Dziękuję serdecznie panie przewodniczący. Co prawda na tych naszych resortowych
komisjach dużo się dowiedzieliśmy i można powiedzieć, że pełne spektrum
odpowiedzi było z państwa strony, natomiast ja mam jedno pytanie dotyczące już
nie dlaczego, ale czy jest szansa, żeby w roku budżetowym uzupełnić jednak tę
mierną kwotę dotyczącą remontów w obiektach, bo to jest taki najsłabszy punkt
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powiedzmy sobie szczerze, 44% zmniejszono kwotę na remonty jeśli chodzi o
placówki pomocy społecznej i pytanie teraz, bo wiem, jaka jest przyczyna,
natomiast jest pytanie czy, bo nie zadałem tego na Komisji resortowej, czy jest
możliwość, żeby jednak w roku budżetowym ta kwota się zwiększyła po prostu, bo
wiem, że potrzeby są ogromne?
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Szanowni państwo jeśli chodzi o kwotę na remonty i modernizacje placówek
oświatowych samych…, pomocy społecznej to tak jak przed chwilą panu
przewodniczącemu odpowiadałem, ta kwota wzrosła w ciągu trzech lat 300%, 5, 10
i na rok 2019 jest to 15 mln zł. Mówię o programie modernizacji obiektów, które
służą zadaniom polityki społecznej. W przypadku oświatowych to jesteśmy w 140
mln zł, a tutaj jest 15 mln zł wyodrębnionych oddzielnie jako kwota. Trzy lata
temu 5, w tym roku 10 mln zł, a na przyszły rok 15 mln zł. Ja widzę wzrost 300%
przez trzy lata.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Gdańskie Centrum
Świadczeń bardzo proszę.
Pani Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń
Potrzeby naszego budżetu wynoszą 363 mln zł. W ramach tych 363 mln zł nie
otrzymaliśmy jeszcze 65 mln zł, ponieważ jak zazwyczaj na zadania zlecone od
wojewody otrzymujemy pieniądze, uzupełnienia w trakcie roku. Jesteśmy jednostką,
która obsługuje prawie 100 tysięcy wnioskodawców. Mamy 99 tysięcy z małym
haczykiem obsłużonych już w tym roku. Jakie zadania realizujemy i w jakiej wysokości?
Dodatki mieszkaniowe to jest zadanie miasta w granicach 14 mln zł dla prawie 10 tys.
mieszkańców. Dodatki energetyczne dla 1200 mieszkańców 110 tys. zł. świadczenia dla
żołnierzy wcielanych do rezerwy ok 30 tys. zł. Karta Polaka dla 270 osób 1,5 mln zł.
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w granicach 700 tys. zł. Świadczenia wychowawcze i
to jest największa pozycja prawie 35 tysięcy dzieci na prawie ponad 210 mln zł. To jest
nasze 500+. Świadczenia rodzinne dla ponad 10 tys. rodzin na prawie 50 mln zł. Składki
na ubezpieczenia społeczne dla osób nieubezpieczonych na ponad 13 mln zł.
Jednorazowe świadczenie za życiem prawie pół miliona i składki na ubezpieczenia
zdrowotne kolejne 700 tys. zł. Jeżeli chodzi o nasze potrzeby to budżet zawiera nasze
potrzeby praktycznie w całości z wyjątkiem tych braków, które jeszcze w trakcie roku
Wojewoda nam zapewne uzupełni, bo tak zwykle bywało, nigdy nie brakowało
pieniędzy. 95% naszych zadań jest realizowanych jako zadania zlecone, a 5% z budżetu
miasta otrzymujemy ok 21,5 mln zł.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych.
Pani Barbara Nawrocka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Dzień dobry państwu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo Gdańskie
Centrum Usług Wspólnych przyszły rok budżetowy rozpocznie z niewielką zwyżką
budżetu, bo to wiąże się głównie z wynagrodzeniami ze względu na pełne zatrudnienie,
którego się spodziewamy, natomiast spośród typowych zadań, które realizuje Gdańskie
Centrum Usług Wspólnych na rzecz jednostek obsługiwanych czyli ustawy o
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rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, to są zadania z obszaru wspierania
szkół i jednostek obsługiwanych w zakresie obsługi prawnej, którą prowadzimy dla tych
jednostek, dowożenie uczniów do szkół, prowadzenia wspólnej międzyzakładowej kasy
zapomogowo – pożyczkowej oraz działu socjalnego dla pracowników emerytowanych
jednostek oświatowych. Prowadzimy również wsparcie dla dyrektorów i obsługujemy
służby BHP w jednostkach, w których liczba osób przekracza 100 zgodnie z
rozporządzeniem i w ramach tych działań, które prowadzimy to również dla jednostek
… obsługujemy oczywiście wynagrodzenia dla wszystkich jednostek obsługiwanych.
Natomiast dla części jednostek, których dyrektorzy zadeklarowali ze swojej strony
chęć przystąpienia do obsługi czynności kadrowych również tą obsługę czynności
kadrowych, którą prowadzi Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Obecnie obsługujemy
172 jednostki. W ramach tych jednostek oprócz jednostek oświatowych są trzy
jednostki poza czyli Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Gdańskie Centrum
Informatyczne, Hewelianum. W zakresie zadań z obszaru BHP 138 jednostek jest w
naszej obsłudze, będzie teraz 66 jednostek w obsłudze kadrowej. Obsługa płacowa dla
wszystkich jednostek. Obsługa dowożenia uczniów do szkół dla mniej więcej 280
uczniów. Dla ok 7600 emerytowanych pracowników jednostek oświatowych czyli
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. To są zadania, które realizujemy. Co do
kwot, o których też mogłabym powiedzieć. Kwotami, które najbardziej chyba się
wpisują w ramach naszej działalności poza ustawą o rachunkowości ważną dla
społeczeństwa emerytowanych nauczycieli to jest obsługa tego działu socjalnego, w
którym mamy zatrudnionych pracowników i dla emerytowanych pracowników w ramach
tej działalności organizacja przeróżnych spotkań integrujących tych ludzi, dających im
możliwość spotkania się, korzystania ze wsparcia finansowego w postaci wspólnych
wyjść do teatru, do kina, wspólnych spotkań okolicznościowych z okazji Dnia Matki,
świąt majowych, czy Dnia Edukacji oraz dla jubilatów, którzy kończą np. 100 lat, czy
90. Natomiast to zadanie nie jest jakby … inaczej, to zadanie jest realizowane poprzez
Komisję Socjalną powołaną dla tego obszaru, w której jakby głównie znajdują się i
mają udział Związki Zawodowe i na potrzeby tych pracowników emerytowanych
ustalany jest typowy harmonogram działań socjalnych, jakie potrzeby ci państwo
chcieliby mieć zrealizowane i tak jak powiedziałam, oprócz tych świąt, które są,
również m. in. też wycieczki, które ci państwo sobie czy nawet wyjścia na grzyby. To
jest taki obszar, który my obsługujemy, żeby tych ludzi móc integrować ze sobą, żeby
mogli się spotykać i spotkania dla ludzi samotnych, np. wigilijne, które będziemy
organizowali. Dla ludzi, którzy są samotni też organizujemy.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Pan dyrektor Spyra
bardzo proszę.
Pan Piotr Spyra – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska
Szanowni państwo w budżecie Rady Miasta Gdańska na rok 2019 zaplanowano kwotę
7 200 991 zł. W porównaniu do roku 2018, w którym kwota ta wynosiła 4 045 135 zł jest
to wzrost o 78,02%. Wzrost ten wynika z faktu, iż w 2018 roku działały 34 jednostki
pomocnicze i kwota na działalność na mieszkańca to była 4 zł. Na rok 2019 kwota
wzrosła do 12 zł i tych jednostek będzie prawdopodobnie po wyborach 35. Mogę
powiedzieć, że powyższe środki przeznaczone na działalność jednostek wynoszą w tym
momencie 5 095 536 zł. One znajdują się w rezerwie i każdorazowo uruchamiane są na
podstawie uchwały Rady Dzielnic dotyczących przeznaczenia tych środków i
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realizowane są przez wydziały merytoryczne. Jeśli mają państwo jakieś pytania to
bardzo proszę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze jak wygląda kwestia zlecania jakiś opinii zewnętrznych i jaki to jest
budżet w tym roku? Ile wyniosły te zlecenia?
Pan Piotr Spyra – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska
W roku 2018 nie zlecaliśmy żadnych opinii. W tej chwili jest to 5000 zł, które mamy
zaplanowane. Jeżeli będą potrzeby wyrażone przez państwa to będziemy takie opinie
oczywiście zamawiali.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kancelaria
Prezydenta i Gdańskie Centrum Multimedialne. Bardzo proszę.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Jeśli chodzi o budżet
Kancelarii Prezydenta to w przyszłym roku postulujemy o kwotę 7 800 610 zł.
Wyniósłby wzrost 6,7%. Jakie zadania realizujemy w ramach Kancelarii Prezydenta.
Jest to komunikacja i współpraca z mieszkańcami i tu mamy na myśli obsługę dużych
wydarzeń również rocznicowych, które odbywają się w Gdańsku z udziałem Prezydenta
Miasta Gdańska. Jest to utrzymywanie stałego kontaktu ze stowarzyszeniami
kombatanckimi. W ramach tego zadania obsługujemy również funkcjonowanie Gdańska
na arenie krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń. Mam na myśli składki. Polityka
informacyjna miasta Gdańska. To jest drugi taki element, którym się zajmujemy i jest
to kwestia dostępu mieszkańców do informacji, do strony internetowej, obsługa
teleinformatyczna całego miasta, procedur, które są związane z funkcjonowaniem
miasta, usług online, które świadczymy mieszkańcom. Trzeci taki zestaw zadań to jest
współpraca międzynarodowa miasta Gdańska i tutaj mówimy o organizacji wydarzeń
międzynarodowych, wydarzeń rocznicowych dużych i zaraz powiem jakie planujemy w
przyszłym roku. Ponadto aktywność Gdańska na arenie ważnych i opiniotwórczych
organizacji. Pod tym tytułem głównie myślimy o organizacji i delegacji zagranicznych,
w których uczestniczą urzędnicy oraz osoby ewentualnie którym powierzamy
wykonanie konkretnych czynności na zasadzie umów zleceń. Mamy jeszcze w ramach
tej kwoty obsługę tłumaczeń. Są to tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne,
pisemne. Taką wydzieloną kwotą i wydzielonym zadaniem jest utrzymywanie kontaktu
z naszymi partnerami wschodnimi oraz diasporą polską rozproszoną po całym świecie,
czyli z Polonią. Głównie teraz koncentrujemy się na naszym partnerze ukraińskim oraz
białoruskim. Oczywiście w dalszym ciągu staramy się być dla zachodu pomostem jeśli
chodzi o kontakty z Rosją. Różnie to wychodzi, ale cały czas leży nam to na sercu.
Teraz skąd wziął się ten 6,7% wzrostu? Jak państwo wiecie ten wskaźnik inflacyjny to
jest 2,3% wzrostu. Z jednej strony jest to związane z kwestią składek, które
uzależnione są od liczby mieszkańców oraz ewentualnie dochodu zapisane w statucie i
zapisane od władz statutowych organizacji. Więc przewidujemy, że będzie nieznaczny
wzrost jeśli chodzi o składki, które opłacimy. Innym powodem jest to, że chcemy
utrzymywać, a właściwie rozwijać naszą ambicję, żeby stać się takim miejscem
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ważnych wydarzeń międzynarodowych, które odbywają się w Gdańsku czyli
aplikowanie o różnego rodzaju kongresy, warsztaty, wielkie spotkania
międzynarodowe. Staraliśmy się, być może państwo wiecie, zorganizować COP24 w
Gdańsku, ale przegraliśmy z Katowicami, ale to są tego typu zadania, w które
mierzymy. W przyszłym roku przed nami bardzo duże wydarzenie. Mamy nadzieję, że
możemy liczyć na wsparcie państwa. Na razie takich sygnałów nie ma, ale cały czas
liczymy na to, że uda nam się wspólnie przygotować duże obchody rocznicy wybuchu
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Już poprzednia Rada skierowała do
Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu Apel o to, abyśmy wspólnie, razem
ponad podziałami zaczęli przygotowywać duże wydarzenie w przyszłym roku. Liczymy
cały czas, że do tego dojdzie, że możemy liczyć na to, że Gdańsk stanie się stolicą
obchodów wydarzenia, które rozegrało się na Westerplatte. Planujemy również
wzmocnić naszą aktywność, obecność na arenie organizacji międzynarodowych,
dlatego też chcielibyśmy odrobinę więcej środków móc przekazać na delegacje
zagraniczne. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pytania do dyrektora Buczkowskiego. Bardzo proszę.
Radna Kamila Błaszczyk – Radna Miasta Gdańska
Ja mam zasadniczo dwa pytania. Pierwsze jest związane z zapisanym działaniem
1.1.5.2. czyli polityka informacyjna miasta Gdańska i chciałam się tutaj dowiedzieć
jaki jest podział tej kwoty zapisanej w budżecie na stworzenie strony gdansk.pl i jaka
cześć tej kwoty jest przeznaczana na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. To
jest jeden temat. I drugi temat skąd w działaniu 1.1.5.1. aż prawie 40% wzrost
wydatków. To jest działanie komunikacja, współdziałanie z mieszkańcami. I chciałam
się dowiedzieć skąd aż taki duży wzrost wydatków. Dziękuję.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Może jeśli chodzi o drugie pytanie. Ja nie widzę takiego wzrostu, bo każde z tych
zadań wzrasta u nas o 6,7%.
Radna Kamila Błaszczyk – Radna Miasta Gdańska
Jeszcze raz. Patrzę na działanie 1.1.5.1. wzrost jest procentowy 37,7%.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
W tym roku oddajemy właśnie chyba nawet na tej komisji będzie to rozpatrywane,
przekazanie kwoty 500 tys. zł, także uszczupla to nasz budżet o 500 tys. zł dodatkowo.
Ja odnosiłem się mówiąc o procencie wzrostu odnosiłem się do planowanego
wykonania. Rzeczywiście ma pani rację, czyli odejmujemy tą kwotę 500 tys. zł., którą
przekazujemy, bo nie została wykonana w tym roku i w związku z tym jest taki procent
wzrostu. Oddaliśmy 500 tys. zł czy oddajemy 500 tys. zł niewykorzystanego budżetu. Ja
mówiąc o planowanym procencie wzrostu odnosiłem się do planowanej kwoty
wykonania. Rzeczywiście jeżeli odejmiemy tą kwotę 500 tys. zł, którą przekazaliśmy
wychodzi taki procent, o którym pani mówiła. Z tym to jest związane. Jeśli chodzi
natomiast o podział. Tworzenie portalu naszego www.gdansk.pl było procesem
długotrwałym i rozpisanym na całe lata. Aktualnie rządząca Koalicja nowelizując prawo
zamówień publicznych dała możliwość powierzania realizacji tego zadania w ramach
umowy in house czyli powierzamy to zadanie spółce z całkowitym 100% udziałem
gminnym. My nie mamy rozpisanego każdego zadania i policzonego każdego elementu
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tego zadania. Wypłacamy spółce kwotę miesięczną za zrealizowanie całego katalogu
zadań, które przewiduje umowa. Jest kilka takich dużych projektów, które spółka
realizuje w ramach tej umowy. To są np. projekty związane z zarządzaniem
całościowym stroną internetową. To są projekty związane z wprowadzaniem gdańskiej
mapy inwestycji. To jest projekt związany z wykreowaniem gdańskiego archiwum
multimedialnego. To jest proces wsparcia teleinformatycznego procesu tworzenia
Gdańskiego Centrum Kontaktu. To jest proces tworzenia Biuletynu Informacji
Publicznej. W ramach tego BIP-u wprowadzane są dane przez ok 550 osób docelowo,
ale chyba w tej chwili to jest 400 osób. Te osoby są przez portal szkolone,
przygotowywane. Ich praca jest nadzorowana i akceptowana w ramach procesu
wprowadzania tych danych. To jest też funkcjonowanie strony internetowej. W ramach
strony internetowej funkcjonują tzw. procedury internetowe, czyli możliwość
załatwiania pewnych rzeczy przez Internet. To jest również nadzorowane przez portal.
W ramach strony internetowej funkcjonują kwestie transmisji online z różnych
lokalizacji w mieście. To są również transmisje z obrad sesji Rady Miasta Gdańska. W
tym roku wprowadziliśmy jako pierwsze miasto w Polsce możliwość uczestnictwa w
tym wydarzeniu przez osoby niesłyszące, czyli jest tłumaczenie migowe tych sesji. W
ramach umowy z portalem mamy również transmisje online ważnych wydarzeń, nie
tylko sesji, ale np. debat, które organizowaliśmy dla uczczenia 100 – lecia
niepodległości Polski. W ramach umowy z portalem mamy świadczenie serwisu
fotograficznego, czyli uwiecznianie wszystkich ważniejszych wydarzeń, które się w
trakcie roku pojawią. W ramach tej umowy mamy również możliwość korzystania ze
studia filmowego i fotograficznego np. jesteście państwo umówieni w portalu na sesję
zdjęciową w ramach np. portalu państwa karty do głosowania zostały przygotowane
przez portal w ramach ich działalności, projekt i wykonanie. To również przygotowanie
medialno – filmowe takich wydarzeń jak obchody na Westerplatte, czyli transmisja,
sygnał dla stacji telewizyjnych, przygotowanie realizacji, całkowity nadzór. Takie duże
wydarzenia my powierzamy portalowi. To jest przygotowanie również materiałów
filmowych np. na spotkania obywatelskie. To jest koordynowanie dużych akcji np. 1%
podatku. 500+ też było.
Radna Kamila Błaszczyk – Radna Miasta Gdańska
To wszystko jest w ramach jakiejś jednej kwoty? Wszystkie zadania, które pan tutaj
tak szczegółowo wymienił?
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Tak, my dokonywaliśmy w trakcie negocjacji, umowa była podpisywana na dwa lata,
określiliśmy katalog usług, które świadczy portal. Na czym polega korzyść, którą my
mamy? My określiliśmy oczywiście ilość takich, teoretyczna, bazując na
dotychczasowym doświadczeniu, bazując na doświadczeniu, kiedy tego typu usługi
świadczył nam referat multimedialny i później na etapie dochodzenia do tego
rozwiązania ostatecznego ile tego typu usług, wydarzeń się pojawia. Określiliśmy w
umowie ilość tych wydarzeń, co nie oświadcza, tak by było w przypadku komercyjnej
firmy, dochodzimy do wykonania np. 10 filmów czy 10 transmisji. Umowa komercyjna
przewidywałaby wtedy ewentualne aneksowanie umowy i płacenie dodatkowych
kosztów związanych z dodatkowymi czynnościami. Tu takiej konieczności nie ma.
Portal w dalszym ciągu działa. Jego ideą jest świadczenie usług na rzecz miasta, więc
jest oczywiście w ramach swoich możliwości. Nie można przesadzić, bo to jest ilość
osób, ilość środków, ilość możliwości technicznych. Natomiast nie mamy tu takiego
niebezpieczeństwa, że w pewnym momencie, jak dojdziemy do wykonania
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określonego, założonego przez umowę pensum Portal powie stop. Dlatego jest to tzw.
element dodany.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Proszę panie radny.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile wynosi teraz ta umowa? Czy ona się kończy w tym roku? Proszę mi wyjaśnić, bo nie
jestem zorientowany.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Umowa jest podpisana na dwa lata, a kończy się w przyszłym roku. Kwota, którą
przewidujemy na nią w przyszłym roku to jest 4 054 992 zł brutto oczywiście. Od części
tych wydatków promocyjnych możemy ubiegać się o zwrot VAT-u.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I w tym roku zostało wykorzystanych 3,5 mln zł mniej więcej? Bez tych 500 tys. zł?
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Nie. W tym roku zostanie wykorzystana cała kwota przewidziana. Czyli będzie to kwota
bodajże o 5 zł mniejsza od tego co podałem. Czyli ponad 4 mln zł.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Może jakoś nie nadążyłem, ale to pół miliona, o którym wspominał pan dyrektor w
rozmowie z panią radną to w ramach Kancelarii? Dobrze, rozumiem. Ten budżet
państwa jest zupełnie niezależny od budżetu Kancelarii? Czy to się gdzieś tam łączy?
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Czyj budżet jest niezależny od Kancelarii?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Niezależny pewnie jest, ale czy jest jakieś funkcjonalne połącznie między Kancelarią
Prezydenta a tym budżetem, którym dysponuje gdansk.pl?
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Gdansk.pl otrzymuje pieniądze na wykonanie usługi, czyli my jako Kancelaria
Prezydenta, jako Urząd Miejski w Gdańsku na zasadzie spółki in hause zawarliśmy
umowę na wykonanie konkretnych usług. Ta usługa jest wyceniona właśnie na 4 mln zł
w przyszłym roku. I to jest płatność ze strony Urzędu Miejskiego na świadczenie tej
usługi. Ja o tym mogę właśnie powiedzieć i o tym właśnie powiedziałem.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile osób jest zatrudnionych w gdansk.pl?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
21 osób obecnie mamy zatrudnionych.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy mają legitymacje dziennikarskie czy prasowe, czy nie? Państwo jesteście
zarejestrowani jako dziennik?
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Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Tak, oczywiście, że tak. Tak jak powiedział pan dyrektor, wykonujemy bardzo różne
czynności, m. in. pan dyrektor mówił o tworzeniu elementów Gdańskiego Centrum
Kontaktu, o utrzymywaniu technicznym Biuletynu Informacji Publicznej itd. To
oznacza, że zespół składa się nie tylko z dziennikarzy albo można wręcz powiedzieć,
przede wszystkim nie z dziennikarzy, tylko składa się przede wszystkim z personelu
technicznego, personelu ICT czyli z informatyków, kamerzystów, operatorów obrazu,
dźwięku, grafików także. To jest zasadnicza cześć naszej działalności, przygotowanie
tego wszystkiego co pozwala mieszkańcowi np. na zdalne załatwienie spraw w
Urzędzie. To, żeby strona otwierała się w sposób należyty, żeby zapewnić właściwy
poziom bezpieczeństwa danych, RODO i wiele, wiele innych elementów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem panie dyrektorze, ale oszczędzając czas, bo wiem, że już jesteśmy w
kolejce, to będę zadawał tylko pytania i bardzo dziękuję za komentarz, być może będę
miał okazję odwiedzić państwa to wtedy też z przyjemnością szerzej porozmawiamy.
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
My też serdecznie zapraszamy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ilu jest tych dziennikarzy u państwa w Portalu? Z legitymacją prasową.
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
8 dziennikarzy z legitymacjami prasowymi.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Planujecie państwo jeszcze jakieś rekrutacje w tym zakresie?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Chcielibyśmy, ale w tej chwili takiej możliwości technicznej, ani finansowej nie ma
dlatego, że ta umowa, tak jak powiedział pan dyrektor, w taki sposób jest skrojona, że
my dziś nie dysponujemy żadnymi środkami, dzięki którym moglibyśmy zwiększać
zatrudnienie. Tutaj zresztą Urząd Miasta właśnie poprzez comiesięczne raportowanie,
poprzez pełen wgląd w naszą działalność ma na każdym etapie możliwość
stwierdzenia, w pewnym sensie zaingerowania w tą działalność, tak jak każdej innej
spółki, w której ma 100% kontrolę.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Rzeczywiście warto dodać, to o czym mówi pan prezes, że my rozliczamy się w cyklu
miesięcznym także każdorazowo wypłacenie Portalowi tej transzy miesięcznej wiąże
się z tym, że przedstawiany nam jest raport czynności. My ten raport czynności
porównujemy z naszymi zgłoszeniami, które my co miesiąc zgłaszamy. Duża cześć
zgłaszanych tych naszych czynności jest na tzw. cotygodniowych odprawach, wtedy
zadaniujemy siebie, również rozliczamy z tych działań, które są związane z realizacją
konkretnych, dużych projektów jak GCK. Dopiero zaakceptowanie tego raportu jest
podstawą do wypłacenia miesięcznej należności dla Portalu, więc na bieżąco, tak jak
prezes mówił, mamy wgląd w to, na jakim jesteśmy etapie jeśli chodzi o realizowanie
tej umowy.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jaki procent całego budżetu rocznego stanowią wynagrodzenia?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
W tej chwili siedemdziesiąt kilka, właściwie większość to są oczywiście wynagrodzenia,
także to jest zdecydowana większość naszych kosztów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile jest wejść na Portal w ciągu miesiąca?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
To jest bardzo ogólne określenie ile jest wejść.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile jest odwiedzin strony, bo każda strona prowadzi taki…
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników Portalu to ona wynosi ok 250
tysięcy miesięcznie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli to znaczy, że 250 tysięcy odwiedzin strony w ciągu miesiąca?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Nie, ja powiedziałem o liczbie unikalnych użytkowników, jeśli chodzi o liczbę
odwiedzin to ona gdzieś wynosi około 600 tysięcy, dlatego że raportujemy tutaj przede
wszystkim dwa elementy. To przede wszystkim jest liczba odsłon Portalu oraz liczba
unikalnych użytkowników, bo to są takie najważniejsze wskaźniki oglądalności, które
są używane w polskim świecie Internetu. A oprócz tego oczywiście są jeszcze
odwiedziny użytkowników nie unikalnych itd. można by długo te kwestie tłumaczyć. Z
przyjemnością to wszystko wyjaśnimy jeżeli taka będzie potrzeba, te wszystkie
elementy pokażemy, także w Portalu, serdecznie zapraszamy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli chodzi o te 30% pozostałe, poza tą kwestią wynagrodzeń, to na co głównie jest
to przeznaczane, czy to są kwestie majątku, który państwo musicie zakupywać
ruchomego, sprzętu, bo rozumiem, że to są inwestycje, które raz… przepraszam, może
od tego zaczniemy ile Portal funkcjonuje? Panie przewodniczący wiemy, że jest to dość
kontrowersyjny temat dla opinii publicznej, dlatego…
Pani Helena Chmielowiec – Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum
Multimedialnym Sp. z o.o.
Portal rozpoczął działalność od 1 lutego 2017 roku. W związku z tym, że wszystkie
działania takie komercyjne…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Domena była już wcześniej?
Pani Helena Chmielowiec – Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum
Multimedialnym Sp. z o.o.
Ja mówię o spółce. Strona internetowa w mieście oczywiście działała od lat. Od 2006
roku była w Kancelarii Prezydenta i drogą ewaluacji, tak jak pan dyrektor wcześniej
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wskazał, trafiła do Gdańskiego Centrum Multimedialnego do spółki. Spółka rozpoczęła
działalność 1 lutego 2017 roku. Rozwijamy się przez cały czas i wszystkie działania
komercyjne, które podejmujemy inwestujemy i to jest ok 30% tego co pozyskujemy
inwestujemy w nasz sprzęt: komputery, dron, multimedia. I oczywiście wynajmujemy
pomieszczenie i to też jest koszt.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Stąd moje pytanie, może się wydawało, że jest nie na temat, ale rozmawiamy o
budżecie. Gdansk.pl to też jest nasz budżet, stąd moje pytanie, bo pan dyrektor
wskazał, że 400 pracowników jest tych, którzy uzupełniają te informacje, pracowników
Urzędu Miasta Gdańska. Rozumiem przeszkolonych, ale chodzi mi o te kwestie
przeszkolenia. Jeżeli Portal funkcjonuje już od tylu lat tak naprawdę to ile osób
państwo musicie w ciągu roku przeszkolić i jaka to jest skala wydatków? Bo to się
wydaje jakaś kropla w państwa wydatkach.
Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
Musimy sobie zdawać sprawę, że portal składa się z informacji, które są udostępniane
mieszkańcom. Mówimy tutaj głównie o BIP-ie, czyli o tych wszystkich procedurach.
Informacje w BIP-ie wprowadzane są przeważnie przez pracowników Urzędu oraz
jednostek organizacyjnych. Jest Zarządzenie Prezydenta, które wskazuje, że to
dyrektor danego wydziała upoważnia pracownika do tego, żeby miał uprawnienia do
wpisywania informacji w BIP-ie. Jeśli chodzi o szkolenia to w tym roku przeszkoliliście
bodajże 30 pracowników z tego co pamiętam. Ma pan rację, rzeczywiście te osoby są
sukcesywnie szkolone, natomiast łącznie w tej chwili jest to ponad 400 osób, które
wpisują informacje jeśli chodzi o funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli chodzi o ten sprzęt to np. w tym roku najbliższym budżetowym jaki sprzęt
zamierzacie państwo za te 30% zakupić?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
W przyszłym roku chcielibyśmy zakupić na pewno więcej sprzętu niż jesteśmy w stanie.
Przede wszystkim mówimy tutaj o sprzęcie komputerowym, bo to jest rzecz dla nas
najistotniejsza, kwestia serwerów, kwestia komputerów, na których pracują nasi
informatycy. To jest kwestia także sprzętu audiowizualnego. Niestety musimy
powiedzieć, że te zakupy sprzętowe są w naszej ocenie niewystarczające.
Chcielibyśmy móc zakupić więcej, móc w większym stopniu odnowić ten nasz park
maszynowy, ale po prostu w tej chwili na to nie starcza pieniędzy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem, zawsze brakuje. Mają państwo jakiś przygotowany plan zakupowy na
przyszły rok?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Tak, mamy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy moglibyśmy w takim razie uzyskać ten plan? Czy ja mógłbym uzyskać ten plan?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Oczywiście, że tak. Po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jak
najbardziej będziemy w stanie.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jedynie miasto Gdańsk jest akcjonariuszem? To jest spółka z o.o. czy spółka akcyjna?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli udziałowców?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Tak jest.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Udziałowcem jedynym jest miasto Gdańsk?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
GARG.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Będę wdzięczny jeżeli państwo … czy wystarczy, że teraz państwo o to poproszę czy
jeszcze jakiś wniosek formalny?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Nie, absolutnie nie. Przekażemy w możliwie szybkim terminie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Widzę, że temat budzi dużo emocji i kontrowersji. W związku z tym, że na następnym
posiedzeniu w styczniu mamy przygotować plan pracy to bardzo proszę o to, żebyśmy
w ramach 2019 roku mieli jedną Komisję poświęconą temu tematowi. Albo będzie to
Komisja wyjazdowa, albo zaprosimy państwa do Rady Miasta Gdańska i wszelkie
wątpliwości, materiały itd. będzie można przygotować, omówić, przedyskutować i
myślę, że w sposób wyczerpujący temat będzie przedstawiony, czy to będzie
potrzebna godzina, dwie, ile państwo będziecie potrzebowali. Możemy się tak umówić?
Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.
Zapraszamy do nas.
Pani Helena Chmielowiec – Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum
Multimedialnym Sp. z o.o.
Zapraszamy do nas Komisję i też proponujemy, żeby przynajmniej raz w miesiącu
podczas wideo czatu Komisja mogłaby prezentować swoje plany na przyszłość dla
mieszkańców w relacjach na żywo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
My jesteśmy umówieni na poniedziałek. Mam nadzieję, że pan przewodniczący też
skorzysta z zaproszenia. Czy jeszcze jakieś pytania są? Dziękuję bardzo. Wydział Kadr i
Organizacji.
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Pani Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji
Dzień dobry, jeżeli chodzi o budżet Wydziału Kadr i Organizacji to są dochody, wydatki
związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na 2019 rok planowane dochody to kwota
6 772 358 zł. Na tą kwotę składa się dotacja na wynagrodzenia pracowników
wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu i to jest kwota 6 mln 202 tys. zł.
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 85 358 zł i pozostała kwota
485 tys. zł to są wpływy z czynszów i opłat eksploatacyjnych, prywatnych rozmów
telefonicznych pracowników i ewentualnych kar umownych wynikających z
nieterminowej lub wadliwej realizacji umów. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki na
2019 zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 120 244 148 zł. W stosunku do roku
bieżącego to jest to wzrost o 3,55 i wynika on głównie ze wzrostu kosztów ochrony,
sprzątania i kosztów energii elektrycznej. Te wydatki obejmują wydatki na
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i to jest kwota 99 mln 036 tys. zł. W
tym również te wydatki obejmują dotacje na wynagrodzenia. To jest również kwota 19
mln 974 tys. zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków Urzędu i
stanowisk pracy. Kwota 940 tys. zł z przeznaczeniem na wybory do 35 jednostek
pomocniczych i utrzymaniem tych jednostek i także 208 tys. 500 zł wydatki związane z
obsługą uroczystości ślubnych i ubezpieczeniem majątkowym Urzędu. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Czy potrzebują
państwo przerwy? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie Biuro Rozwoju Gdańska. Bardzo
proszę pani dyrektor.
Pani Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Witam szanowną Komisję. Biuro Rozwoju Gdańska można powiedzieć zajmuje się
dwoma elementami, elementem związanym z ładem i planowaniem polityką
przestrzenną oraz z rewitalizacją. Wspólny budżet to jest ok 12 mln zł. Ponad 10 mln zł
to jest zakres działania związany z przygotowywaniem dokumentów planistycznych, m.
in. planów miejscowych, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego bądź innych opracowań studialnych analitycznych związanych właśnie z
wypracowaniem zapisów do planów miejscowych bądź wypracowaniem strategii
działań i postępowania w różnych programach realizowanych w mieście. Natomiast
rewitalizacja to tak jak państwo wiecie są 4 obszary objęte programem rewitalizacji.
My jako Biuro koordynujemy ten cały proces. Jesteśmy koordynatorami, natomiast
współpracujemy z jednostkami, które zajmują się przeprowadzeniem działań
społecznych, tzw. działań miękkich na tych obszarach. To m. in. jest WRS oraz z
jednostkami odpowiedzialnymi za fizyczne wykonanie inwestycji związanych z
dostosowaniem pomieszczeń do właśnie tych działań dla społeczności lokalnych, do
inwestycji związanych z realizacją przestrzeni publicznych w tych obszarach i też
rozliczaniem umów z partnerami, a partnerami w obszarach rewitalizacji są wspólnoty
mieszkaniowe, które podpisały umowy na wykonanie, współfinansowanie różnego
rodzaju inwestycji, m. in. np. remontów przy ziemi. Także tyle, dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wydział Polityki
Gospodarczej. Bardzo proszę pani dyrektor.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Szanowni państwo budżet Wydziału Polityki Gospodarczej składa się z dochodów i
wydatków, przy czym dochody to są wpływy z dywidendy od spółki GPEC i spółki SNG.
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Spółki GPEC na poziomie 10 mln zł i SNG na poziomie 6 mln 213 tys. zł. oraz premie dla
miasta z Funduszu Dopłat przy budowie mieszkań przez TBS-y na poziomie 4 mln 920
tys. zł. Czyli łącznie dochody Wydziału Polityki Gospodarczej wynoszą 34 mln 197 tys.
zł. Jeżeli chodzi o wydatki Wydziału to są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
przy czym z kwoty 100 814 935 zł wydatki majątkowe to 91 216 500 zł i stanowią one
przede wszystkim kwoty dokapitalizowań spółek z udziałem miasta Gdańska oraz
wydatki bieżące na poziomie 9 598 435 zł. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję pani dyrektor. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor bardzo ważna sprawa, zaskakuje, że radni jeszcze nie mają pełnej
informacji w tym zakresie. Chodzi Saur Neptun Gdańsk i o wywiad, którego udzielił pan
Prezydent Adamowicz dla trójmiasto.pl, gdzie wskazał, że nie wyklucza przed końcem
umowy rozwiązania umowy z tą spółką, a to bardzo by się wiązało z kwestiami
budżetowymi, więc pytanie na jakim to jest etapie prac. Czy w przyszłym roku
budżetowym możemy się tego spodziewać? Bardzo prosiłbym o taką szerszą od pani
dyrektor informacji, bo też jest sprawa o niezwykłym znaczeniu dla funkcjonowania
miasta i dla przyszłego budżetu.
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Bardzo bym nie chciała, abyśmy nie kształtowali polityki miasta na podstawie
wywiadów prasowych. To po pierwsze. Po drugie jak tylko będzie jakakolwiek analiza
w tej sprawie to państwo się na pewno dowiecie. Dzisiaj skoro nie ma żadnej kwoty
związanej z rozwiązaniem umowy w budżecie to znaczy, że dzisiaj nie jest to
tematem. Dzisiaj wiemy, że umowa obowiązuje na razie do 2023 roku i jeżeli
cokolwiek miałoby się w tej sprawie zmienić to państwo będziecie pierwsi
poinformowani.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
W budżecie planujemy, tak jak przeczytałam, kwotę z dywidendy. W związku z
powyższym takie są plany.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W tym roku nie planujemy w takim razie tak?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
W tym roku planujemy pozyskać dywidendę. Nie mamy zamiaru płacić za rozwiązanie
umowy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli pani Prezydent też na ten temat szerszej wiedzy nie ma poza tą wypowiedzią
pana Prezydenta dla jednego z portali?
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Wszystko co miałam do powiedzenia w tej sprawie to powiedziałam w zdaniu
poprzednim.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem to. Rozumiem panie przewodniczący, też taka kwestia do przemyślenia czy
może już w przyszłym roku nie warto byłoby nad tym tematem też się pochylić.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Tak jak wskazałem w styczniu mamy posiedzenie, gdzie mamy plan pracy na cały rok.
Pani Joasia czeka na informacje od radnych jakimi tematami Komisja Strategii i
Budżetu powinna się w przyszłym roku zająć. Jesteśmy otwarci na wszelkie tematy.
Jeżeli jest potrzeba posiedzenia Komisji na temat SNG, zaproszenia władz spółki, pani
dyrektor czy kogokolwiek…
Pani Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki
gospodarczej
Wspólnie z Komisją Polityki Gospodarczej i Morskiej.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Jak najbardziej. Jesteśmy oczywiście do tego gotowi. Kwestia tylko złożenia wniosku i
przyjęcia planu pracy w styczniu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor inne pytanie już nie związane z rozwiązaniem umowy, ale pytanie na ile
my jako udziałowiec mniejszościowy, chociaż aż 49% mamy w SNG, na ile możemy
kształtować ichnią politykę marketingową, medialną, jaki na to mamy wpływ? Czy pani
dyrektor ma tutaj wiedzę, bo to jest związane z dywidendą, która jest później
wypłacana miastu Gdańsk, więc myślę, że jak najbardziej pytanie, na które prosiłbym
o informację.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Szanowni państwo to jest pytanie szczegółowe, z treścią którego zgłoszę się do spółki i
jeśli państwo oczekujecie takiej odpowiedzi to przygotuję ją na piśmie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Będę bardzo wdzięczny. To od razu też doprecyzuję o co mi konkretnie chodzi. Miasto
Gdańsk ostatnio wzięło udział w takim przedsięwzięciu dofinansowaniu jednego z
filmów, który był kręcony w Gdańsku, ale też ten sam film wsparła spółka SNG, która w
takim wymiarze marketingowym, zastanawiam się, na ile musi brać udział w takich
przedsięwzięciach, tym bardziej, że jest monopolistą przecież w Gdańsku i tutaj jest
moja, myślę, że zasadna obawa, że to uszczupla też dywidendy przekazywane dla
miasta Gdańsk.
Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak jak powiedziałam, zapisałam sobie, będę rozmawiała ze spółką, przygotujemy dla
państwa odpowiedź. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy do Wydziału Polityki Gospodarczej są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Szanowni państwo, w 2019 roku planujemy budżet na poziomie 13 mln 191 tys. zł. W
ramach budżetu planujemy kontynuację działań promocyjnych i komunikacyjnych
skierowanych do mieszkańców, a także działania skierowane szerzej, czyli poza Gdańsk
oraz poza granice naszego kraju. W ramach tych działań będziemy ściślej
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współpracować z Gdańską Organizacją Turystyczną. Planujemy trzy kampanie.
Kampanię promocyjną dotyczącą finału Ligii Europy, które będzie miało miejsce w
Gdańsku w 2020 roku. Promocję obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Będzie to
kampania przygotowana wspólnie z Biurem Kultury oraz z samorządem województwa
pomorskiego, a także kampanię z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. W
ramach działań Biura będziemy dalej organizować kilkanaście uroczystości
rocznicowych i patriotycznych. Dalej będzie kontynuowana polityka informacyjna
miasta Gdańska poprzez organizację konferencji prasowych, briefingów oraz spotkań
skierowanych do dziennikarzy. Planujemy produkcję gadżetów miejskich. Referat
Komunikacji Społecznej będzie kontynuował i poszerzał obsługę i projekt Budżetu
Obywatelskiego. W naszych planach mamy również przygotowanie i organizację
promocji Europejskiego Jamboree 2020, który będzie kontynuacją tego co mieliśmy w
tym roku, czyli stulecia ZHP, a także promocję zielonej marki miasta poprzez działanie
Ogrodnika Miejskiego. Dziękuję bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego Biura? Bardzo proszę panie radny.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Mam pytanie dotyczące nadchodzących wyborów do Rad Dzielnic. Czy mniej więcej są
już określone jakieś wstępne założenie jak ta promocja będzie wyglądała?
Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Planujemy przeprowadzić w miesiącach od stycznia do początku marca, czyli do
momentu zorganizowania i przeprowadzenia wyborów w Radach Dzielnic
ogólnomiejskiej kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców tak, żeby
zachęcić jak największą ilość mieszkańców do wzięcia udziału w tych wyborach.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Jeszcze konkretne formy tej reklamy nie są wyznaczone?
Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Dopracowujemy szczegóły. Jak tylko zamkniemy cały projekt oczywiście nie ma
problemu, mogę państwa zapoznać.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Czy będzie szansa, żeby ewentualnie jakieś uwagi wnieść w tym zakresie?
Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Tak, oczywiście.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo proszę Biuro Prezydenta ds.
Sportu.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Przedstawię państwu plany budżetowe na rok 2019 w zastępstwie dyrektora Biura
Prezydenta ds. Sportu pana Andrzeja Trojanowskiego, który przebywa jeszcze na
urlopie. Budżet Biura Prezydenta ds. Sportu razem z Gdańskim Ośrodkiem Sportu jest
na poziomie roku 2018. Tutaj nastąpił wzrost o 4% i kształtuje się w wysokości 60 mln
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zł. Gdański Ośrodek Sportu to 34 mln zł i na to składają się dochody oraz wydatki.
Natomiast jeżeli chodzi o plany budżetu Gdańskiego Ośrodka Sportu przedstawi je po
moim przedstawieniu dyrektor GOS-u Leszek Paszkowski. Jeśli chodzi o stricte budżet
Biura Prezydenta ds. Sportu został on zaplanowany na kwotę 25 mln zł, co oczywiście
stanowi, jak państwo zauważyli wzrost co do roku 2018, gdyż promocja poprzez kluby
sportowe, która do tej pory znajdowała się w budżecie GOS-u została przesunięta w
planie do Biura Prezydenta ds. Sportu i jest to 14 mln plus. W budżecie promocyjnym
znajduje się również 5 mln zł na inne imprezy, czyli w sumie 19 mln zł. O tych innych
imprezach opowiem za chwilę. Nie tylko promocja znajduje się w sporcie. 6 mln
pozostałych są to zadania związane ze sportem i kulturą fizyczną oraz z turystyką.
Turystyka to przede wszystkim zlot żaglowców Baltic Sail, czyli impreza tradycyjna,
która w Gdańsku ma swoje miejsce od ponad 20 lat. Odbywa się na przełomie czerwca
i lipca. W tych zadaniach jest również projekt edukacyjno – szkoleniowo – sportowy
piłkarski Top Talent. Jest to projekt, który został podpisany na kolejne 4 lata i jest
kontynuacją trwającego projektu od roku 2012, czyli spuścizna po Euro 2012. Objętych
nim są gdańskie kluby sportowe i jest skierowany w szczególności do uzdolnionej
sportowo – piłkarsko młodzieży, która jest selekcjonowana z całej grupy uprawiającej
piłkę nożną w wieku od mniej więcej 11 do 15 lat. W tym budżecie znajdują się
również dotacje dla gdańskich klubów sportowych. Te dotacje wzrosły do 3,5 mln zł w
roku 2019. Zaplanowane zostały nagrody w kwocie 250 tys. zł. Nagrody są wypłacane
podczas Gdańskiej Gali Sportu. Najbliższa Gala Sportu odbędzie się 17 grudnia, czyli w
poniedziałek o godz. 18:00. Przy okazji pozwolę sobie państwa zaprosić. Natomiast
zaproszenia znajdą państwo radni w swoich skrzynkach, które macie, w których
znajdują się materiały dla państwa. Na wiosnę zawsze odbywa się Młodzieżowa Gala
Sportu. Dodam jeszcze, że podczas Gali Sportu uhonorowanych jest ok. 100 osób ze
środowiska sportowego. Są to sportowcy, trenerzy i działacze, natomiast podczas
Młodzieżowej Gali Sportu, która odbywa się na wiosnę jest to podsumowanie zawsze
roku poprzedniego i tam honorujemy ok 300 młodych sportowców. Są to w
szczególności nagrody finansowe, a także nagrody rzeczowe. Wśród tych imprez
związanych z kulturą fizyczną i sportem odbywa się Rejs Roku. Są różne projekty
szkoleniowe dla poszczególnych dyscyplin sportu, a także jeden szczególny z Gdańska
na Igrzyska Olimpijskie skierowany do szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży. W
pakiecie jest również półmaraton Gdańsk, regaty Nord Cup, cykl imprez żeglarskich na
terenie Miasta Gdańska takie jak np. Puchar Trójmiasta, regaty Neptuna, a także
imprezy skierowane do piłkarskiej młodzieży jak Klubowe Mistrzostwa Polski czy
Przystanek Metropolia. Nie wymienię wszystkich imprez. Jeżeli państwo będą
oczywiście chcieli to taką informację zawsze przekażemy, natomiast dzisiaj pozwolę
sobie mówić o nich w skrócie. Ta promocja w wysokości 14 mln zł skierowana jest do
gdańskich klubów. 7 klubów męskich, 8 klubów kobiecych, także tu jest zachowanie
parytetu jeżeli chodzi o płeć. Wśród kwoty promocyjnej imprezy, którymi chcemy się
jako miasto, jako silny ośrodek sportu na terenie kraju, a także Europy czy Świata,
chcemy się szczycić. Na rok 2019 zaplanowany jest turniej kwalifikacyjny piłki
siatkowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zawsze, co roku mieliśmy możliwość
zobaczenia piłkarską reprezentację Polski na stadionie Energa. W tym roku prowadzimy
jeszcze rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, aby jakiś mecz odbył się,
natomiast w hali Ergo na granicy Gdańska i Sopotu odbędzie się mecz koszykówki z
cyklu eliminacji Mistrzostw Świata FIBA 2019 Polska – Holandia. Dla mieszkańców
imprezy masowe to wyścigi rowerowe na szosie Lang Team Race, wyścigi górskie w
Parku Krajobrazowym Vienna Life Lang. W projekcie jest również promocyjnym coś
takiego jak Sportowe Twarze Gdańska – osoby osiągające szczególny sukces sportowy, a
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także udzielające się społecznie sportowo są wizerunkiem miasta w obszarze sportu.
Planowane są turnieje żużlowe, imprezy biegowe, wiele, wiele innych. Szczegóły, tak
jak powiedziałem, w pytaniach. Teraz jeżeli są pytania to bardzo proszę.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Panie dyrektorze rok 2019 to już jest taki rok pewnie w niektórych dyscyplinach
kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. W związku z tym czy my mamy jakiś, poza tym
programem stypendialnym czy generalnie mamy jakieś środki, które przewidujemy,
skierowane do naszej zdolnej młodzieży, sportowców, którzy są naszymi nadziejami na
wyjazd na Igrzyska, czy dla nich specjalnie w jakiś sposób adresujemy środki?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Instrumenty jakie posiadamy obecnie to jest projekt Sportowe Twarze Gdańska. W tym
projekcie uczestniczą, jak powiedziałem, osoby ze sportowego topu. To jest Łukasz
Przybytek, Paweł Kołodziński, Piotr Myszka, to są wszystko olimpijczycy z Rio de
Janeiro z szansami na start w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale także są nasi
wioślarze, medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Mateusz Biskup czy Miłosz
Jankowski. Oni również są olimpijczykami z Rio de Janeiro będącymi w kadrze
olimpijskiej na bieżąco, w tej kadrze A z realnymi szansami na start w Tokio. Jest
jeszcze inny program, który nazywa się z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie. On jest w
formie dotacji dla klubów, które posiadają zawodników rozwijających się, młodzież,
która również rokuje szanse na Igrzyska Olimpijskiej czy w Tokio jeżeli mówimy o
letnich Igrzyskach Olimpijskich czy o Igrzyskach Olimpijskich zimowych następnej
kadencji czy nawet następnych. Są to młodzi sportowcy. Mam nadzieję, że tutaj taką
osobą będzie Cyprian Mrzygłód, który jest rekordzistą Polski, walczy z seniorami i w
ostatnich Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce plasował się w czołowej 10. Są młodzi
zdolni żeglarze Tytus Butowski, a także kilka innych osób, które oczywiście kluby mogą
wziąć i takie wnioski składać, aby dostać dodatkowe środki. Pamiętajmy jeszcze o
jednej rzeczy. Jeżeli mówimy o pewnych wartościach finansowych dla osób
osiągających sukcesy. Są to nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Sportowcy,
którzy osiągają sukcesy w imprezach medalowych Mistrzostw Europy, Mistrzostw
Świata, w Pucharach Świata mogą otrzymywać nagrody finansowe. Te nagrody
finansowe oczywiście dopingują. Są uznaniem za ich trud, za promowanie Miasta
Gdańska, a w przełożeniu to na Igrzyska Olimpijskie również uwzględnione są nagrody
za medale zdobyte podczas Igrzysk Olimpijskich i przypomnę, one co prawda się nie
zmieniły od roku 2008, gdy państwo radni zatwierdzali ten regulamin i od roku 2008 za
złoty medal Igrzysk Olimpijskich jest 50 tys. zł od państwa, tyle ta nagroda wynosi i
wtedy beneficjentami tych nagród zostali Leszek Blanik czy Adam Korol. Złotych
medali od tego momentu nie mieliśmy, ale jeżeli będą medale srebrne czy brązowe to
również one są wpisane w regulamin i mogą te nagrody być wypłacone, czyli pewne
środki pozytywnie dopingujące w naszych zasobach znajdują się.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jeszcze chciałam dopytać o temat dotacji dla gdańskich klubów sportowych. Co
decyduje o podziale, o wysokości tych dotacji i tak zasugeruję, że szczególnie leży mi
na sercu sytuacja Stoczniowca, hokejowego Stoczniowca, który chyba jest w
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nieciekawej sytuacji. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy ten podział procentowy
będzie utrzymany? Jak on w ogóle wygląda gdyby zechciał pan przybliżyć.
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Dotacje dla gdańskich klubów sportowych w tym roku wzrosły. Nie jest to może wysoki
wzrost, ale zawsze wzrost i kwota do podziału na tzw. granty wynosi 3,5 mln zł.
Odbywają się one oczywiście, tak jak mówią przepisy, w trybie konkursowym i
powoływana jest specjalna komisja składająca się z osób sportu, z osób znających
tematykę zamówień publicznych, i także z przedstawicieli Prezydenta ds. Sportu z
racji tej, że to my organizujemy ten konkurs, natomiast w Komisji znajdują się
niewątpliwie fachowcy. Co jest brane pod uwagę? Pod uwagę brane są przede
wszystkim tak jak w sporcie przede wszystkim wyniki sportowe. Wyniki sportowe to
jest jedna rzecz, a druga są to sukcesy. My dotacje jako Gmina przeznaczamy głównie
na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. W Polsce mamy dosyć klarowną sytuację
jeżeli chodzi o rankingi, gdyż Ministerstwo Turystyki i Sportu prowadzi od wielu lat
ranking. Ten ranking nazywa się System Sportu Młodzieżowego. Rywalizują w nim
wszystkie gminy w Polsce i zdobywają punkty. Kluby gminne poprzez swoich
zawodników i osiągane sukcesy znajdują się w tym rankingu. Tak jak powiedziałem
klasyfikowane są wszystkie gminy, a dyscyplin objętych, patrząc, że są to dyscypliny
kobiece i chłopięce jest ok 50, w których można zdobywać owe punkty. Jest to dosyć
szeroki ranking. Ranking nie pokrywa się bezpośrednio z dyscyplinami Igrzysk
Olimpijskich. Ten ranking jest jeszcze szerszy niż jest zasób dyscyplin olimpijskich.
Wiele dyscyplin mniej popularnych ubiega się i lobbuje w Ministerstwie Sportu i
Turystyki o umieszczenie się, bo wówczas można łatwiej otrzymywać jakieś środki. Te
sporty są zdecydowanie bardziej popularne. Natomiast ja tutaj pani nie odpowiem na
pytanie jak należy wziąć i potraktować klub sportowy Stoczniowiec. Klub sportowy
Stoczniowiec oczywiście ma prawo, tak jak i wszystkie inne gdańskie kluby startować w
konkursie i ubiegać się o środki finansowe i co roku klub sportowy zarówno w
łyżwiarstwie krótkim czy w short tracku, w łyżwiarstwie figurowym, w curlingu czy w
innych sekcjach, bo to jest wielosekcyjny klub ubiega się o takie środki. Natomiast z
wiedzy, którą posiadam to głównie hokej obecnie stanowi drużyna Automatyki, która
jest pierwszą drużyną, która zastąpiła tą drużynę Stoczniowca, bo kiedyś był
Stoczniowiec, nie było Automatyki, więc to jakoś ewaluuje ten rozwój hokeja i
prawdopodobnie musimy poczekać, aby jedno i drugie środowisko w jakiś sposób
wypracowało pewien model przekazywania sobie zawodników młodzieży, ale chyba to
nie jest w tym momencie taki temat, tylko na jakąś większą dyskusję. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pan radny Bejm.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Czyli jak rozumiem nie są przewidziane konkretne kwoty dla klubów sportowych jako
dotacja, które dostają na funkcjonowanie w przyszłym roku?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Szanowny panie radny, zgodnie z przepisami w Polsce nie są dotowane kluby sportowe.
Kluby sportowe są pośrednikiem pomiędzy zadaniem, a finansowaniem. Zadnia, które
są określone w ustawie o sporcie, które są możliwe do dofinansowania jest to
szkolenie, udział w imprezach, organizacja imprez i to są podstawowe zadania, które
są realizowane i tak naprawdę do tego nie potrzeba też jakiś przepisów szczegółowych,
bo jeżeli nie było ustawy o sporcie przed rokiem 2010 to również dotacje na poziomie
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pożytku publicznego i wolontariatu również funkcjonowały. Natomiast podatnik czyli
Gmina nie przekazuje środków na utrzymanie i działalność klubu sportowego. W
dawnym systemie przed rokiem `89 tak było, natomiast wówczas w Gdańsku mieliśmy
12-15 podmiotów, i to mówię teraz w postaci stowarzyszeń, natomiast dzisiaj klubów
sportowych zarejestrowanych jako stowarzyszenia jest ponad 300. Od tego momentu
po zmianie systemowej gminy nie utrzymują klubów sportowych. Kluby sportowe
funkcjonują w oparciu o swoje własne środki, o pozyskiwane środki od sponsorów, a
także o dotacje publiczne bądź z Ministerstwa, bądź od Marszałka, bądź od Gminy,
czyli klub nie jest beneficjentem bezpośrednio, tylko klub, który realizuje zadania w
organizacji imprez sportowych, a przede wszystkim w szkoleniu dzieci i młodzieży
może o takie środki się ubiegać. Oczywiście musi posiadać zdolności szkoleniowe, czyli
kadrę trenerską, a także zawodników.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Chodzi mi konkretnie o drużynę Gdańskie Rugby zarówno męskie jak i kobiece. Czy jest
nawiązana jakaś współpraca w zakresie np. wynajmu boiska na mecze, na treningi?
Jakie to koszty może generować dla budżetu w przyszłym roku?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Jeżeli chodzi o rugby to szkolenie dzieci i młodzieży to odbywa się tylko na poziomie
rugby chłopięcego. Takie są realia tego sportu z racji popularności i liczby uczestników
w tej dyscyplinie. Rugby męskie to jest ok 120-140 zawodników, tak mi się na dzisiaj
wydaje, bo to jest oczywiście liczba labilna, która zmienia się wraz z popularnością,
wraz z zainteresowaniem dzieci i tylu chłopców mniej więcej wydaje mi się, że
uprawia dyscyplinę rugby w klubie RC Lechia Gdańsk i klub RC Lechia Gdańsk jak do tej
pory wnioskował o granty co roku, natomiast klub sportowy Biało – Zielone Ladies
Gdańsk jest to klub, który nie prowadzi działalności w obszarze szkolenia dzieci i
młodzieży. Jest to klub dorosłych pań. Natomiast powiem, że klub nie że jest
wspierany, bo to jest niedobre słowo w tym znaczeniu, klub realizuje pewien
wizerunek promocyjny dla Gminy Miasta Gdańska, gdyż są to 9-krotne Mistrzynie Polski
w tej dyscyplinie i środki finansowe z tytułu promocji spływają do tego klubu, do tego
zespołu i wierzę, że są wykorzystywane na cele sportowe, bo te cele sportowe są
realizowane. Pan pytał o sprawy boiska?
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Tak, o najem boiska. Chodzi mi też o drużynę Białych Lwów. Czy jest przewidziana
jakaś współpraca w przyszłym roku w zakresie finansowym?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Jeżeli chodzi o sprawy obiektów sportowych to w Gdańsku obowiązują cenniki, które są
zatwierdzone i są to stałe cenniki dla wszystkich podmiotów. Tutaj nie ma podmiotów
uprzywilejowanych i te cenniki są podane do publicznej wiadomości. Oczywiście klub
może z tych środków publicznych, które pozyskuje z różnych źródeł może je
przeznaczać i może mieć w rubryce grantów także wynajem boisk sportowych.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Dziękuję.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Chciałem dopytać o kwotę. Tam padło określenie 3,5 mln zł tych dotacji celowych na
określone zadania poprzez kluby realizacja i jak wiele klubów odbija się od tej ściany,
nie dostaje tej dotacji, o którą składało wniosek?
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Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Panie radny wydaje mi się, że podmiotów, które otrzymują dotacje jest ok 60-70. To
rok rocznie jest też pewna zmienna. Oczywiście jeżeli pan będzie chciał dokładne dane
to policzę, bo też trudno mi mówić, to są pewne dane szacunkowe. Nigdy nie
przekroczyły one na pewno 100 podmiotów ubiegających się. Natomiast liczba
odrzucanych wniosków jest niewątpliwie znaczna i tak czasami żartujemy na Komisji
czy gdziekolwiek, że wyniki konkursu zazwyczaj są niezadowalające dla wszystkich ze
stron, gdyż ci, którzy nie otrzymali dotacji z różnych względów są niezadowoleni,
natomiast ci, którzy otrzymują dotacje są również niezadowoleni, bo twierdzą, że
otrzymali za mało. Kiedyś zrobiliśmy zestawienie, parę lat temu, jaka jest kwota
wnioskowana. Wówczas konkurs nie posiadał pewnych obostrzeń i mogła być tzw.
kwota marzeń i ta kwota marzeń sięgnęła dwudziestu paru milionów złotych. Z chwilą,
gdy oczekiwaliśmy 10% wkładu własnego w realizację zadania ta kwota zmalała do 10
mln zł, natomiast ona będzie malała, gdyż jeżeli ktoś ma znaleźć jakieś swoje własne
środki w tej dotacji to zupełnie inaczej liczy pieniądze. Skończyły się marzenia o
turniejach piłkarskich dla dzieci rzędu 350-700 tys. zł za jednorazową imprezę, bo tak
naprawdę wydać można wszystkie pieniądze. Natomiast bardzo dużo stymuluje pewne
ograniczenie chociażby 10% wkładu własnego.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Bo teraz taka maksymalna dotacja to jest przeciętnie ok 100 tys. zł?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży to to są rzeczy, które są dostępne na BIPie, na stronie gdansk.pl/sport. Mogą państwo tam zobaczyć, albo można zasięgnąć
informacji bezpośrednio u nas.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pan radny Ważny.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Mam jeszcze pytanie dotyczące tych wydatków promocyjnych, bo pan kierownik był
uprzejmy powiedzieć, wspomnieć kwotę 14 mln zł. Natomiast może mamy nieaktualne,
czy ja mam nieaktualny plik, ale tutaj znalazłem 13 mln 300 tys. zł, ale oprócz tego
jeszcze jest pkt zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport i
tu mamy kwotę blisko 6 mln zł. Czy to się rzeczywiście potwierdza w państwa planie?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Tak. Mam dane 5 mln zł z groszem na inne imprezy poza promocją klubów sportowych,
czyli ona może oscylować ok 6 mln zł. Natomiast kwota blisko 14 mln zł jest
przeznaczona na promocję poprzez gdańskie kluby sportowe takie jak Lechia, Trefl,
Automatyka, klub żużlowy, piłka ręczna Wybrzeże, RC Lechia, tenis stołowy Unia, a
także kluby kobiece: Politechnika, Biało – Zielone Ladies Rugby, Olimpia unihokej,
Stoczniowiec hokej, APLG piłka nożna, Biało - Zielone również piłka nożna i zespoły
akademickie Uniwersytetu Gdańskiego w futsalu kobiecym i męskim.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Ale te 6 mln zł, jeszcze wrócę do tej kwoty, to jest na organizację imprez? Czy to jest
na promocję Miasta poprzez imprezy?
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Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Na promocję poprzez organizację imprez. Ponieważ takie imprezy jak wspominałem
turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w piłce siatkowej czy imprezy masowe
jak wyścigi szosowe pana Czesława Langa, czy wyścigi kolarskie i inne imprezy z tego
cyklu, aby one mogły być zrealizowane tutaj zawieramy umowy promocyjne.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze ta Gala Sportu 200 tys. zł nagród z tego co pamiętam, co pan
dyrektor powiedział?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Na przyszły rok mamy zaplanowane 250 tys. zł.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To jest pula nagród? Czy to jest na organizację tego przedsięwzięcia?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
To jest bezpośrednio na nagrody finansowe.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Na nagrody finansowe. A jeżeli chodzi o kwestie organizacji już jest zawarta umowa z
jakimś wykonawcą? Czy robimy na naszym terenie? Czy wynajmujemy jakieś
powierzchnie? Jak to do tej pory wyglądało?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
W tym roku Gdańska Gala Sportu odbędzie się na Energa Stadion Gdańsk. W
poprzednim roku odbywała się w gdańskiej hali sportowo – widowiskowej uczelni
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Mamy taką tradycję, że staramy się od 2006
roku, gdy te gale nabrały większego rozmachu, za każdym razem zmieniać miejsce.
Tylko w jednym przypadku było powtórzone miejsce. Dwukrotnie byliśmy z tą imprezą
dla środowiska sportowego w Filharmonii na Ołowiance.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jaki ma być koszt w przyszłym roku przygotowania tej imprezy?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Umów jeszcze nie podpisaliśmy. Negocjujemy cenę z Energa Stadion Gdańsk, a także
negocjujemy cenę z wykonawcą, aby ona była najkorzystniejsza.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A w tym roku jak to wyglądało? Pamięta pan dyrektor proporcje nagród do organizacji
przedsięwzięcia, kosztów?
Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu
Staramy się zawsze, żeby tych nagród było więcej, żeby kwota nagród przewyższała
koszty organizacyjne.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. To pana
dyrektora Paszkowskiego proszę.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Panie przewodniczący, szanowne radne, szanowni radni, budżet roku 2019 Gdańskiego
Ośrodka Sportu kształtuje się na poziomie przychodów kwotą 8 659 008 zł. Na tą sumę
będą składały się kwoty uzyskane z wynajmu i dzierżawy chociażby plaż, kortów
tenisowych na Traugutta, obiektów sportowych na Dąbrowszczaków, stadionu
żużlowego, wynajmu pływalni, dzierżawy nabrzeży, przystani Żabi Kruk, a także
wpływów z usług z mariny, biletów wstępu na pływalnie, reklam i promocji na
obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu. Na wydatki składa się kwota 34 929 214 zł i
składać się będzie na nią utrzymanie obiektów sportowych czyli opłaty za energię,
ochronę, pracę ratowników na pływalniach i inne koszty związane z bieżącym
utrzymaniem, a także remonty obiektów sportowych. Tutaj głównie w skład tej pozycji
będą wchodziły remonty obiektu na Traugutta, remont Miejskiej Hali Sportowej,
remont obiektów hydrotechnicznych, remont obiektu na Stogach jeżeli chodzi o
kąpieliska, a także remont bramofurt na Traugutta. Kolejną pozycją, która kształtuje
wydatki to jest organizacja imprez sportowych i na tą organizację będą składały się
wydatki związane z organizacją Gdańsk Maratonu, Triathlonu Gdańskiego, Biegu
Westerplatte, Programu Aktywuj się, Cross duathlonu, imprez Gdańsk Biega, Pucharu
Mariny Gdańsk, a także realizacja imprez czy wydatków związanych z Budżetem
Obywatelskim. Ponadto w skład tego paragrafu wchodzą wydatki na organizacje
kąpielisk morskich oraz sprzątanie plaż. Realizujemy także projekt europejski Baltic
Pass, który będziemy w październiku 2019 roku kończyli, a także na tą pozycję składają
się eksploatacja i utrzymanie żaglowca Generał Zaruski w kwocie 652 tys. zł. Dziękuję
serdecznie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze w projekcie ogólnym budżetu zawiązujemy 10 mln
zł rezerwy w związku z tym, że będzie wzrost cen energii. Pod pana opieką jest bardzo
dużo obiektów sportowych, boisk także tych oświetlonych. Istnieje coś takiego jak
cennik wynajmu komercyjny. W związku z tym czy ten wpływ bardzo dużego wzrostu
cen energii będzie miał wpływ na pana budżet jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie i czy
to też będzie miało jakieś przełożenie na ewentualny wzrost tego cennika?
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Jeszcze nie znamy cen energii i stawki, która będzie podniesiona, ale z całą pewnością
to wpłynie na koszty funkcjonowania wszystkich obiektów miejskich, nie tylko
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Mamy szereg obiektów, które są zasilane energią
elektryczną, chociażby podgrzewane boiska, a także oświetlanie czy to hale,
pływalnie. Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieć jakie będą to kwoty. Z całą pewnością
będzie to przekładało się na zmianę cennika również, gdyż chociażby niektóre pozycje
zawierają cenę obiektu z oświetleniem bądź cenę obiektu bez oświetlenia i jak
będziemy znali skalę podwyżek, będziemy mogli do tego podejść konstruktywnie.
Dzisiaj jeszcze żadnych symulacji nie prowadzimy, gdyż te wartości są jeszcze
nieznane.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Pewnie wszystkie jednostki, wydziały w mieście jakieś pewnie kalkulacje prowadzą, bo
tam padają kwoty, że to będzie rzędu 30-40-50%, to pewnie będzie to temat naszych
obrad przez najbliższe miesiące pewnie w wielu miejscach.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Jest to przedmiotem naszej troski i patrzymy na to z wielkim niepokojem.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pani radna.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
W budżecie imprez masowych takich jak Maraton Gdański, Triathlon, Półmaraton w
jakim zakresie uczestniczy Miasto? W jakim zakresie pokrywane są z opłat startowych i
od sponsorów. Tak mniej więcej rząd wielkości, jak to się kształtuje? Dziękuję.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To zależy od rodzaju imprezy. Jeżeli chodzi o Maraton bywało tak, że jak jeszcze był
sponsor PZU to wyglądało to bardzo dobrze, to było na poziomie nawet 80% kosztów, a
teraz to wygląda nieco gorzej. Tych sponsorów mamy mniej. Budżet ze startowego nie
da się pokryć w całej rozciągłości i te koszty związane z wpływem to są na poziomie w
zależności od rodzaju imprezy od 30 do 50% po stronie wpływów.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Proszę pan radny.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Mam jeszcze krótkie pytanie dotyczące basenów. Parę miesięcy temu nastąpiła zmiana
cennika i czy to jakoś znacząco zmieniło wartość wpływów z tytułu opłat, takich
zwykłych użytkowników, którzy na co dzień korzystają z tych basenów.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Prowadzimy starania związane z podniesieniem frekwencji. Dokonaliśmy też analizy
funkcjonowania pływalni zarządzanych przez GOS. Ten wynik się poprawia, natomiast
jeszcze dużo jest do zrobienia w zakresie wypełnienia chociażby przez szkoły też
obiektów i optymalizacji. Widzimy tendencję wzrostową. Chociażby wprowadzenie w
cenniku możliwości wejścia seniorów w paśmie szkolnym widzimy, że też ten segment
rośnie. Jest tendencja wzrostowa powiedziałbym. Prowadzimy szczegółowe analizy
miesiąc w miesiąc. Ten cennik obowiązuje dość krótko i jeszcze za szybko, aby
wyciągać konkretne wnioski, ale jest tendencja wzrostowa.
Radny Karol Ważny – radny Miasta Gdańska
Ale w tym paśmie komercyjnym frekwencja już jest na tyle zadowalająca, że…
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
To zależy od obiektu. Te nowe pływalnie, chociażby pływalnia Orunia ona jeszcze
wymaga pewnego rozruchu. Każdy obiekt wymaga czasu, aby wpisał się w tą tkankę
miejską, ludzie, żeby nabrali przyzwyczajeń wokół obiektu, wokół każdego projektu
gromadzą się ci uczestnicy i to wymaga czasu. Jest też tendencja wzrostowa,
aczkolwiek jeszcze jest dużo do zrobienia. Wprowadziliśmy możliwość kupna biletu
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przez Internet. Mamy ponad 30 produktów różnego rodzaju. Dzisiaj wystarczy na
pływalnię GOS-u kliknąć na stronę plywalniegdansk.pl i dokonać rezerwacji kupna
biletu czy karnetu, czy też karnetu open. Są przeróżne możliwości, więc jest też
elastyczność, jest Karta Mieszkańca, która upoważnia do zniżki 10% każdego
Gdańszczanina, jest karta Benefit, Multisport. Teraz prowadzimy rozmowy z Systemem
OK, więc też wkrótce to wprowadzimy, także cena wejścia na pływalnię może zejść do
kwoty powiedzmy ok 9 zł przy odpowiednim beneficie, skorzystaniu z rabatów różnego
rodzaju możliwości przy długoterminowym wykupie karnetu, który nie musi być
przypisany do godziny, może być tzw. karnet open, możemy wejść na karnet, który nie
jest przypisany do godziny, ale ma „nabite” pre-paid-em 40 wejść i wtedy ta cena jest
najkorzystniejsza korzystając jeszcze z rabatu jako Gdańszczanin.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Biuro Prezydenta ds. Kultury bardzo
proszę.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Panie przewodniczący, szanowne radne, szanowni radni, budżet Biura Prezydenta ds.
Kultury na 2019 rok został zaplanowany na poziomie 83 276 521 zł, w tym aż 82%
przeznaczane jest na dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury. Przypomnę,
że Gmina Miasta Gdańska prowadzi lub współprowadzi 12 instytucji kultury, w tym
Miejski Teatr Miniatura, Gdański Teatr Szekspirowski, Zespół Capella Gedanensis,
Gdański Archipelag Kultury, Klub Żak, Gdańską Galerię Miejską, Europejskie Centrum
Solidarności, Instytut Kultury Miejskiej, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną,
Muzeum Gdańska, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis oraz Centrum
Sztuki Współczesnej Łaźnia. Ponadto środki zaplanowane w Biurze Prezydenta ds.
Kultury częściowo zostaną zaplanowane na zorganizowanie konkursu na dofinansowanie
ofert z dziedziny kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na umowy
jednoroczne kwotą 2 540 000 zł. Na umowy trzyletnie zostanie przeznaczona kwota
1 660 000 zł. Ponadto zaplanowano stypendia kulturalne miasta Gdańska, stypendium
kulturalne miasta Gdańska Młody Gdańszczanin, stypendium Fundusz Mobilności.
Łącznie na te cele zostanie przeznaczone pół miliona złotych. Miasto jest również
mecenasem i fundatorem wielu nagród w dziedzinie kultury. Pozwolę sobie tutaj
skrótowo wymienić tytuły. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Heweliusza, Nagroda
Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Prezydenta
Miasta Gdańska dla Młodych Pracowników Nauki, Nagroda Miasta Gdańska Splendor
Gedanensis, Nagroda za twórczość translatorską im. Tadeusza Boja-Żeleńskiego,
Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury im. Marcina Opica, Nagrody Prezydenta
Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody
Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie kultury, Nagroda Prezydenta Dwa
Teatry, Nagroda im. Antoniego Bolesława Faca, Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla
mediów i dziennikarzy służących Polonii. Na ten cel Miasto Gdańsk przeznacza 960 tys.
zł rok rocznie. Również Miasto Gdańsk wspiera Samorząd Województwa Pomorskiego
poprzez wsparcie projektów kulturalnych w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Operze
Bałtyckiej, Teatrze Wybrzeże, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Nadbałtyckim Centrum
Kultury rok rocznie kwotą na poziomie 2 800 000 zł. W ramach pozostałej działalności
w kwocie 5 795 000 zł. wspierane i organizowane są takie wydarzenia jak festiwale,
duże wydarzenia miejskie w tym Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, Gdański Festiwal Muzyczny, Siesta Festiwal Solidarity of Arts, Festiwal
Goldbergowski, Festiwal Wilna w Gdańsku, Festiwal Biografie Gdańskie, Orszak Trzech
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Króli, Dzień Jedności Kaszubów, Święto Miasta, Dzień Samorządowca, Dzień Weterana
oraz wiele innych obchodów i rocznic w tym zaplanowano również obchody Muzeum II
Wojny Światowej w przyszłym roku. W ramach współpracy międzynarodowej kwotą
125 000 zł wspierane są wymiany i wydarzenia, które prowadzą do stałej współpracy
m. in. z miastem Brema, z Wilnem, a także w ramach święta Nowej Hanzy, sieci.
Również zaplanowano środki na projekty rewitalizacyjne w dzielnicach Dolne Miasto i
Nowy Port w kwocie 200 000 zł. Również zaplanowano środki na inne wydatki w
dziedzinie kultury, w tym organizację koncertów okolicznościowych, współorganizację
konferencji kulturalno – naukowych, zakup wydawnictw, promocję kultury i inne.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pan radny Kłos się zgłaszał do pytania.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Pani dyrektor docierają do nas niepokojące informacje o zmniejszonej dotacji dla
Europejskiego Centrum Solidarności. W części budżetu, który pani prezentuje jest to
kwota, która ma dotować Europejskie Centrum Solidarności. Jeżeli dalsze negocjacje z
Ministerstwem nie przyniosą pozytywnych rezultatów czy ten projekt budżetu zakłada
już ewentualnie jeżeli byłaby taka propozycja, żeby właśnie zwiększyć budżet ECS-u
jeszcze w tym projekcie budżetu? Dziękuję.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Panie radny, sytuacja w tym momencie wygląda w ten sposób, Minister poinformował
instytucję o zmniejszeniu dotacji w dniu 25 października i zostały podjęte kroki w celu
przeprowadzenia negocjacji. Oczekujemy na odpowiedź od Ministra i dopiero po
uzyskaniu tej odpowiedzi współorganizatorzy pozostali, a jest ich dwóch, czyli
Prezydent Miasta Gdańska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego będą musieli
zastanowić się jak rozwiązać ten problem, bo rzeczywiście współorganizatorów jest
trzech, w tym miasto w dużej mierze poniosło koszty inwestycyjne, także ta cała
sytuacja jest bardzo skomplikowana i zapewne mogłaby zająć odrębne posiedzenie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pani radna bardzo proszę.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chodzi mi o daty, bo dzisiaj mamy już 6 grudnia i dzień sesji ustalony i czy to się
jeszcze uda w ciągu tych kilku dni? Czy coś pani wiadomo czy coś rzeczywiście się
dzieje?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Pisma zostały wystosowane natychmiast po spotkaniu Rady ECS-u, natomiast
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie obowiązuje Kodeks Postępowania
Administracyjnego. Mamy nadzieję, że Minister bardzo szybko odpowie. Nie ukrywam,
że tutaj również nam zależy na szybkim porozumieniu, uzyskaniu jakiejś informacji w
tej sprawie. Natomiast Ministra nie obowiązuje Kodeks Postępowania
Administracyjnego. Miejmy nadzieję, że odpowie przed świętami. W tym momencie
poziom dotacji, który przeznacza miasto Gdańsk na dotację podmiotową dla
Europejskiego Centrum Solidarności wynosi 4 590 000 zł i nie mam żadnej innej
informacji na dziś.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor ile pozostali partnerzy, organizatorzy przeznaczają na to już po tej
obniżce, którą pan Minister zapowiedział?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Ministerstwo Kultury zapowiedziało 4 mln zl. W poprzednim roku było to 7 mln 140 tys.
zł. Natomiast Marszalek Województwa Pomorskiego dotychczas finansował Europejskie
Centrum Solidarności w wymiarze 800 tys. zł. Na początku października zmienił kwotę
dotacji o dodatkowe 200 tys. zł, zatem jest to 1 mln zł planowanej dotacji w 2019
roku.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A z czego wynikają te kwoty 800 tys., milion, 4 mln zł?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Z umowy założycielskiej i z kolejnych umów, które były zawierane w czasie inwestycji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli to umowy odzwierciedlają ile tak naprawdę instytucje są zobowiązane do
przekazywania kwoty, czyli Ministerstwo wraca do kwoty z umowy?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Tak, do kwoty z 2007 roku.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem. To jest 4 mln zł?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy miasto również, czy prowadzimy jakieś negocjacje również z Województwem
Pomorskim, aby ta jednostka z kolei zwiększyła swoją dotację w zakresie
Europejskiego Centrum Solidarności?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Takie decyzje oczywiście podejmuje Marszałek Województwa Pomorskiego i jego
decyzja dotychczas…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli nie prowadzimy takich negocjacji?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Miasto stale prowadzi negocjacje w zakresie współfinansowania wielu projektów,
natomiast decyzja Marszałka była stała w zakresie finansowania Europejskiego Centrum
Solidarności. Teraz została zwiększona i to jeszcze przed tą sytuacją, przed tym
uszczuplaniem dotacji przez Ministra Kultury. Myślę, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to
pozostali współorganizatorzy będą musieli się zastanowić co w tej sytuacji zrobić.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor czy jest przewidziany jakiś kosztorys imprez, które być może będą
prowadzone, czy też jest jakiś plan prowadzonych imprez związanych z tą uchwałą,
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która się pojawi na najbliższej sesji, mam na myśli uchwałę o ustanowieniu roku
Wolności w mieście Gdańsku, bo rozumiem, że z tym wiązać się będą jakieś konkretne
koszty czego w uzasadnieniu tego projektu nie ma w tej chwili.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
W tym momencie jeszcze nie istnieje taki harmonogram ani wykaz wydarzeń
szczegółowych.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jakaś suma jest zabezpieczona, kwota?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Nic mi na ten temat nie wiadomo w moim wydziale.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Jeżeli dobrze pamiętam to pan dyrektor Buczkowski mówił o jakimś wzroście
dotyczącym właśnie obchodów w przyszłym roku i związanych właśnie z 30-leciem i
wybuchem wojny. Skierujemy zapytanie z prośbą, żeby jeszcze przed sesją pan
dyrektor Buczkowski odpowiedział. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do Biura
Kultury? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Bardzo
proszę.
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Panie przewodniczący, państwo radni, budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków na
przyszły rok to jest ok 5 mln 200 tys. zł. Na tą kwotę składają się trzy zadania.
Największym to są dotacje celowe na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych
do rejestru zabytków. Co roku do 31 stycznia zbieramy wnioski i zgodnie z uchwałą
Rady Miasta z 2011 roku są one przydzielane tym, którzy złożyli prawidłowe wnioski.
Od razu może powiem, że przyznajemy wszystkim, którzy złożyli prawidłowo
wypełniony i odpowiednio umotywowany wniosek, w związku z tym kwoty są z reguły
nieco niższe niż wnioskowane. Rocznie to jest ok 20 obiektów zabytkowych, które
uzyskują dofinansowanie. Drugim zadaniem na kwotę niecałe 1 mln 300 tys. zł to jest
dotacja do remontu Bazyliki Mariackiej. Na nią składają się dwie kwoty. To jest milion
złotych na prace konserwatorskie i ok 230 tys. zł na wkład własny do środków
europejskich. Bazylika Mariacka pozyskała z POIiŚ-iu ponad 21 mln zł, ale nie miała
własnego wkładu i miasto zapewniło ten wkład i to już jest trzecia rata. Ten wkład to
było ok 2 mln 600 tys. zł. Natomiast ten milion złotych to jest przeznaczone na prace
konserwatorskie, które się nie zmieściły w tym programie z POIiŚ-iu. Trzecia grupa
troszeczkę ponad 360 tys. zł to są wydatki bieżące, różnego rodzaju ekspertyzy,
opinie, opracowania, które są opracowywane w Biurze.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Panie konserwatorze jakbym mógł prosić o odpowiedź na pytanie o
kwestie kościoła Św. Mikołaja.
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
W tej chwili jesteśmy na etapie, Dominikanie są na etapie składania wniosku.
Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Nie są jeszcze niestety gotowi, a oni powinni zdążyć z
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tym wnioskiem do sesji, bo państwo uchwalacie tą dotację. Nie jestem pewien czy
zdążą, bo te środki muszą być wykorzystane do końca roku. My ich nie możemy
przenieść na następny rok. Wiem, że mają kłopoty z wykonawcami, ale staramy się,
żeby ta dotacja ok 180 tys. zł jeszcze w tym roku im została przyznana, obiecują, że
tuż po świętach będą w stanie ją rozliczyć.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Mogę zadeklarować jako szef Klubu, że jeżeli będzie potrzeba w związku z taką sprawą
to nie ma żadnego problemu, żeby jeszcze zwołać sesję nadzwyczajną w tym roku.
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Dziękuję bardzo. Też bym się zwracał do Klubów z tą prośbą.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pan radny Kłos.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Ostatnio była informacja, że Wojewódzki Konserwator Zabytków rozwiązał umowę z
Miejskim Konserwatorem Zabytków, zerwał ją odnośnie opieki nad zabytkami, które
były mu powierzone, m. in. Westerplatte. Czy tego typu rozwiązanie umowy wpływa
jakoś na kwoty, które będę przekazywane na ewentualne inwestycje? Czy w związku z
tym inne zabytki będą mogły liczyć na większe dotacje?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Nie. Nie ma żadnego wpływu. To są środki miejskie, na które nigdy nie miał wpływu
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pani radna Czerniewska.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Ja mam jeszcze pytanie, wracając do Dominikanów, ponieważ spotkaliśmy się nie tak
dawno na Komisji Zrównoważonego Rozwoju i wówczas wspominał pan, że Dominikanie
są na etapie opracowania ekspertyz, że zatrudnili rzeczoznawców. Jestem ciekawa czy
są już jakieś wstępne wyniki tych dokumentów?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Nie ma. Jeszcze nic nie ma.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
W jakiej kwocie w ogóle się poruszamy? Jaka to jest skala?
Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Oni ustalili pewien przybliżony koszt, ale on nie jest potwierdzony. Te koszty, o
których mówię czyli te 190 tys. zł to są koszty w zasadzie na sporządzenie diagnozy co
się stało, ale ze względu na to, że to robią …że to nie robi firma jakaś pierwsza lepsza,
tylko to są naukowcy i z Politechniki, więc ten okres przedświąteczny i świąteczny nie
jest niestety najszczęśliwszym przy tego typu opracowaniach.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Oni określili jakiś termin do kiedy to będzie przygotowane?
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Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków
Nie ma takiego terminu i w tej chwili sytuacja nie jest, powiedzmy sobie,
katastrofalna. Jest po prostu ciężka. Zimą jest troszkę lepiej, więc mamy chwilkę
czasu, więc jeżeli oni te opracowania zrobią w połowie stycznia, oczywiście my też
mamy pieniądze przecież na to, więc też się tam nie powinno nic takiego zadziać. A
chcemy to zrobić dokładnie, bo to musi być zrobione dokładnie, dlatego że
konsekwencje złego wykonania jakiś prac czy złej decyzji mogą być zdecydowanie
gorsze niż to co w tej chwili powoli się jakoś tam stabilizuje.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do pana Konserwatora? Nie widzę. Przechodzimy
do trzeciego bloku. Rozumiem, że przerwy nie potrzebujecie państwo? Jeszcze raz
uczulam, że wszyscy radni poza mną są pierwszy raz, więc prosiłbym o przedstawianie
się, żeby państwo się poznali, bo to też najlepszy dzisiaj moment. Wydział Skarbu
bardzo proszę.
Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
Przy mnie siedzi pani Ewa Kowacz – Kierownik Referatu Opłat i Analiz. Pozwolę sobie
panie przewodniczący zacząć parę słów na temat planowanego budżetu. Wydział
Skarbu na rok 2019 zaplanował dochody w wysokości prawie 158 mln zł. Oczywiście gro
tej kwoty stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa własności i praktycznie
już wygaszanego użytkowania wieczystego. Powiem zaraz dlaczego mówimy jeszcze o
użytkowaniu wieczystym. Mówiłem już na wcześniejszych komisjach, ale powtórzę to
co państwa najbardziej interesuje z reguły i zazwyczaj są pytania w tym zakresie to,
że 45 mln zł jest zaplanowane z tej kwoty na pozyskanie ich ze sprzedaży
nieruchomości w trybie przetargowym. Natomiast co do lokali mieszkalnych planujemy
sprzedać ok 380 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Przypominam, że przy
sprzedaży na rzecz najemców stosujemy bonifikatę w stosunku do substancji
wybudowanej przed `90 rokiem i pozyskanym przez miasto w formie nieodpłatnej. Co
do wydatków to największym problemem oczywiście są odszkodowania w wyniku
uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, krótko mówiąc tzw. podziały
pod drogi, czyli w chwili uprawomocnienia się decyzji podziałowej należy właścicielowi
czy użytkownikowi wieczystemu wypłacić odszkodowanie. Nie wiem, czy państwo sobie
przypominacie 3 godz. temu mniej więcej mówiliśmy o przekształceniu użytkowania
wieczystego, ale to użytkowanie wieczyste ciągle funkcjonuje w obrocie, wracam do
tytułu prawnego zbywanych nieruchomości. Tam, gdzie to użytkowanie wieczyste
pozostanie, tam, gdzie w ramach regulacji stanu prawnego trzeba dostosować tytuł
prawny do nieruchomości władnącej to użytkowanie wieczyste będzie stosowane,
dlatego sądzę, że przez jakieś 2-3 lata to użytkowanie wieczyste się będzie powielało
w różnych informacjach, zwłaszcza, że mamy już informacje z Warszawy, że jest
przymiarka, panie przewodniczący, ku temu, żeby zlikwidować prawo użytkowania
wieczystego również dla innych funkcji. Jak to wyjdzie? Mam nadzieję, że nie z takim
skutkiem jak dla mieszkaniówki. To zobaczymy, ale też trzeba to brać pod uwagę.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Czyli rozumiem, że rozmawiamy o funkcji portowej? Czy w ogóle o wszystkich innych?
Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
Wszystkie inne również, ale w jakim kształcie to będzie to trudno powiedzieć.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Z punktu widzenia naszego miasta to najbardziej istotne.
Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
Z punktu widzenia miasta jest to o tyle kłopotliwe, że tam, gdzie jest mieszkaniówka
to tam nie jest dla budżetu aż tak istotny element. Natomiast wszystkie te
nieruchomości, które są związane z działalnością gospodarczą one już mają inną
wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. To już jest zupełni inny dochód. To
już jest zupełnie inna w tym momencie już skala dochodu. Jak to będzie rozwiązane to
trudno mi w tej chwili powiedzieć. Trzeba się też w perspektywie liczyć, że to będzie
pewien problem.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Jak znam życie z korzyścią dla władz centralnych, a nie dla samorządu.
Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu
Pozwolę sobie nie komentować panie przewodniczący. Co do wydatków podkreślam
jeszcze ten element, że głównym źródłem tych wydatków są odszkodowania, które
musimy ustawowo płacić tym osobom, które nie wiem, na ile świadomie, na ile chcą,
ale przekazują nieruchomości pod drogi. Jest to główny składnik wydatków miasta.
Poza tym są koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Dziękuję
bardzo. Czy są jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Wydział
Środowiska.
Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Wydział Środowiska plan dochodów na 2019 rok to jest 5 644 483 zł. Głównym
składnikiem naszych dochodów są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska. To jest ta kwota, która od Marszałka za wykorzystywanie środowiska przez
podmioty gospodarcze jest przekazywana do budżetu Gminy i za wycinkę drzew. Jeśli
chodzi o plan wydatków budżet wydziału 3 114 179 zł i ta kwota przeznaczona jest na
realizację powiedzmy zadań własnych Wydziału. 920 tysięcy zł głównie na dotacje,
które są przyznawane osobom fizycznym i inne programy inwestycyjne zabezpieczono
w Wydziale Programów Rozwojowych i 1 070 000 zł to jest kwota, którą wydział
przekazał do budżetów innych jednostek na realizację zadań związanych z ochroną
środowiska, bo zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska pieniądze te jako
znaczone i przewidziane na realizację zadań środowiskowych również są przekazywane
innym podmiotom na realizację takowych celów. Jeżeli macie państwo jakieś
szczegółowe pytania to bardzo proszę. Jestem do dyspozycji.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Pan radny Kłos się zgłasza.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dziękuję. Mam pytanie odnośnie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zmiany źródła
ogrzewania ze stałego na te bardziej ekologiczne. Jaka to jest kwota? Czy ona została
zwiększona czy zmniejszona rok do roku. Dziękuję.
Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Ta kwota na przyszły rok wzorem roku bieżącego to jest 500 tys. zł. Z tym, że te kwoty
są sukcesywnie zwiększane z oszczędności wydziału w zależności od potrzeb, ponieważ
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założenie jest takie, że wszystkie wnioski są obsłużone i dofinansowane. W tym roku
jest to już kwota 920 000 zł.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Bardzo proszę.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeszcze chciałbym dopytać o kwestie promocji, bo w tej chwili Wydział Środowiska
bardzo mocno „atakuje” mieszkańców, proponuje im wymianę pieców i chyba dotacja
z tego co mnie pamięć nie myli jest kwotą do 7 tys. zł. Czy w przyszłości też ta kwota
jest przewidywana do zwiększenia i zachęcenia większego w związku z tym
mieszkańców? Jeszcze ostatnie zdanie, ponieważ też oczywiście nie jestem ekspertem,
niemniej jednak kwota wymiany pieca i robocizna i kwestia samej infrastruktury wobec
całego zadania jest to mniej więcej 20 tys. zł, a jeżeli mówimy nawet o pełnej kwocie
dotacji 7 tys. zł to dla osób najuboższych wydaje mi się, że wciąż nie jest to
zachęcająca kwota, która by zdecydowała o tym, żeby oni po prostu zmieniliby system
ogrzewania.
Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
To znaczy ta kwota była już zwiększana. Dotacje są przyznawane w ogóle od roku
1998. Początki sięgają tylko Wyspy Sobieszewskiej. Potem to rozszerzone zostało na
całe miasto. Wydaje się, że kwota 7 tys. zł jako na zachętę i zasilająca budżet jest już
na dzień dzisiejszy dość znaczną, ponieważ my dofinansowujemy zakup materiałów i
zakup pieca i te inwestycje są rzędu ok 7 tys. zł do 15 tys. zł czasami. To zależy po
prostu jaki kocioł mieszkańcy sobie zamontują. Jest to już wystarczająca kwota. Co do
tej promocji to rzeczywiście, ponieważ zależy nam na likwidacji liczby palenisk w
mieście w skali makro stąd co jakiś czas jest kampania przypominająca o możliwości
uzyskania dotacji i też w roku bieżącym kampania była w związku z realizacją też
projektu KAWKA przez Nieruchomości Komunalne i tutaj też w tym Wydziału akcją
promocyjną brał udział w dofinansowaniu.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do Wydziału Środowiska? Nie widzę. Przechodzimy
dalej. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Bardzo proszę pani
dyrektor.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest tak skonstruowany, że
w swoim budżecie mamy budżet Straży Miejskiej oraz budżet pochodzący z zadań
zleconych, więc mamy i Straż Pożarną z całością budżetu i kwalifikację wojskową.
Budżet na 2019 wynosi prawie 52 mln zł. Jest on niższy od zeszłorocznego, ale to z
uwagi na właśnie Państwową Straż Pożarną, gdzie dotacja na zadania zlecone zwykle
przychodzi z opóźnieniem i dopiero w ciągu roku jest wyrównywana do kwoty wyższej.
Jeśli chodzi o budżet samego wydziału to są 3 282 000 zł. W swoich zadaniach mamy
dofinansowanie dla Policji, dla Straży Pożarnej, utrzymujemy Ochotnicze Straże
Pożarne i mamy trzy jednostki to są 420 000 zł. Mamy zadania związane z
Zarządzaniem Kryzysowym, ale również, tak jak rozmawialiśmy wcześniej,
utrzymaniem usługi usuwania pojazdów, utrzymaniem monitoringu wizyjnego łącznie z
Energą utrzymanie systemów łączności. Mamy również patrol medyczny oraz program
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zapewnienia bezpieczeństwa. Budżet Straży Miejskiej na 2019 rok to jest prawie
26 317 000 zł. Jeśli chodzi o budżet samej Straży Pożarnej to jest 22 169 000 zł. Jeśli
chodzi o inwestycje na rok 2019 jest to budżet w wysokości 2 368 000 zł. 540 tys. zł
mamy na monitoring. Z Budżetu Obywatelskiego jest to prawie 1 157 000 zł. W tym są
monitoring w dzielnicy Brzeźno i na Olszynce oraz defibrylatory. Mamy zakup pojazdu
pożarniczego dla OSP i dofinansowanie do zakupu 5 pojazdów dla Komendy Miejskiej
Policji w układzie 50 na 50. Jeśli chodzi o Straż Miejską i o inwestycje to są 3
samochody i 2 skutery i w planie finansowym, który znajduje się w WPR mamy
termomodernizację 4 jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na
łączną sumę 2 471 000 zł. Jeśli chodzi o dochody to dochody na 2019 rok są
przewidziane na poziomie 2 840 000 zł. Cześć z tych pieniędzy jest wypracowana przez
Straż Miejską. Te, które pochodzą z wydziału to są schrony, mamy opłatę za dziki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dostajemy za wraki, za demontaż
pojazdów i za właśnie usunięcia tych samochodów, o których mówiłam. Dziękuję
bardzo.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Od razu pana Komendanta poprosimy i będą wtedy pytania razem,
jeżeli mógłby coś jeszcze dodać na temat budżetu Straży Miejskiej.
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Pani dyrektor już przedstawiła nasz budżet. Kształtuje się na poziomie 26 316 000 zł.
Inwestycje 480 000 zł to jest na 3 samochody specjalistyczne i 2 skutery. To jest
naturalna rotacja w miejsce już wyeksploatowanych pojazdów. Tutaj w tym względzie
Straż Miejska się nie rozwija. Jeśli chodzi o dochody tutaj kształtuje się to na poziomie
1 400 000 zł tym roku. W kolejnym na poziomie 1 700 000 zł. Jest to wypadkowa
działań. Straż Miejska nie była i nie jest instytucją, która ma zarabiać. Nasze działania
w zasadzie pół na pół składają się na tych sankcjach finansowych, mandatach, na
pouczeniach. Oczywiście kluczowa jest skuteczność. Dziękuję.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Mam pytanie do budżetu właśnie Straży Miejskiej. Wszyscy widzimy, jest w
tej chwili kwestia wzrostu płac w służbach mundurowych w Policji. To zawsze miało
duże odzwierciedlenie na kwestie państwa też kadrowe. Wiem z lat ubiegłych, że była
kwestia wakatów w Straży Miejskiej. Jak to się w tej chwili kształtuje i jak to ma się
kształtować w przyszłym roku?
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Dzięki interwencji tym roku płace podniosły się w Straży Miejskiej o 450 zł. Dla
przykładu aplikant zarabia 3 350 zł. Ta interwencja, wsparcie finansowe Straży
pozwoliło na to, że wakaty zatrzymały się na poziomie 30 osób. Dla porównania
sytuacja troszeczkę gorsza jest np. w Straży Miejskiej we Wrocławiu. Tam aktualnie
wakatów jest 80 na porównywalną ilość strażników miejskich. Oczywiście warunki
finansowe strażników nigdy nie były tak dobre jak Policji. Można by zastanowić się, że
jeżeli Policja strajkuje to Straż Miejska mogłaby również, ale niemniej jednak jeżeli
chodzi o zakres działań i ryzyko zawodowe wydaje się, że kształtuje się na poziomie
właściwym i będziemy obserwowali sytuację na ile odnotujemy gwałtowne odejścia. Na
dzień dzisiejszy 30 wakatów mamy i ta sytuacja wydaje się, że jest uregulowana.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję.
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeszcze do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pytanie. W budżecie
nie znalazłem pozycji, może to tak bardzo ogólnie nazwę, ale kwestii pomocy z
problemem dzików w mieście dla kół łowieckich, bo to główna oś tutaj problemu i
obowiązek leży po stronie kół łowieckich, a to jest już poza miastem, bo Urząd
Marszałkowski podpisuje stosowne umowy z rzeczonymi kołami łowieckimi. Niemniej
jednak mam wrażenie, że w tej chwili te przepisy odgórnie ustawowe, które mówią
jednoznacznie o obowiązkach miasta, o obowiązkach koła łowieckiego i w związku z
tym, że miasto dzierżawi kołom łowieckim pewien obszar, a też uprawniania kół
łowieckich są bardzo wąskie, bo np. nie mogą zastrzelić dzika 100 metrów od
najbliższej jakiejkolwiek zabudowy, a my mamy problem na terenie naszych osiedli,
bardzo zurbanizowanych często osiedli, gdzie takich przestrzeni, gdzie promień 100
metrów to praktycznie nie ma, w związku z czym ci łowczy, ci myśliwi nie mogą
praktycznie nic robić poza odstraszeniem dzików, a jest to bardzo krótkoterminowe
oddziaływanie na te dziki. Jest to przede wszystkim problem dzielnicy VII Dwór,
Klukowa w dzielnicy Matarnii, w Osowej i rzeczywiście te koła łowieckie sobie po
prostu z tym nie radzą. Jest to zauważalne i cały czas tych zgłoszeń chociażby do
Straży Miejskiej dużo ląduje. Czy miasto chce w przyszłości jakoś wspomóc i muszą
zostać przewidziane oczywiście jakieś środki w tym celu.
Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
My prowadzimy swoje własne działania. Na działania związane z dzikimi zwierzętami
przeznaczamy w tym roku 170 000 zł. Jakie te nasze działania są? Więc sami mamy też
zatrudnionych 2 osoby, które dożywiają zwierzęta w miejscach takich, żeby je
odciągnąć od zabudowy, ale również we współpracy z Wydziałem Środowiska. Mamy
decyzję pana Prezydenta na odstrzał redukcyjny dzików. W tym celu zatrudniamy na
umowę zlecenie 5 myśliwych i te odstrzały redukcyjne są dokonywane. W tym roku
żeśmy już odstrzelili 120 dzików. Chyba ok 40, ale nie pamiętam dokładnie,
musiałabym to sprawdzić, zginęło pod kołami samochodów, a jeżeli chodzi o
współpracę mamy też nęciska, mieliśmy 8 odłowni, także te działania przez miasto są
dosyć szeroko rozłożone. Niestety nie możemy teraz odławiać dzików poprzez ASF,
poprzez to, że nie można dzików przemieszczać, a jeśli chodzi o współpracę z kołami
łowieckimi to spotykamy się z nimi wielokrotnie i wielokrotnie oferowaliśmy naszą
pomoc polegającą na tym, żeby panowie zezwolili, wydali tzw. odstrzał dla naszych
panów, którzy z nami współpracują po to, żeby na terenie miejskim albo na terenie
tam, gdzie te dziki występują ich wspomóc w odstrzale. Proponowaliśmy też, że
będziemy ich wspierać w tych miejscach, które są bardzo zagrożone, żebyśmy
odciągnęli zwierzęta poprzez dokarmieniem kukurydzą w inne miejsca i niestety nasza
prośba nie spotkała się z dobrym przyjęciem. Panowie nie pozwalają nam wchodzić na
swoje tereny. Twierdzą, że poradzą sobie sami. Mają swoje plany łowieckie
zatwierdzone przez pana Prezydenta w Wydziale Środowiska. Dodatkowo dostali nakaz
dokonania odstrzałów sanitarnych przez pana Wojewodę. Ten czas na realizację tego
nakazu został przesunięty do połowy grudnia, a z realizacją bywa bardzo źle. Jesteśmy
w stałym kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który w końcu będzie
nakładał na nich kary, bo nie mamy żadnego przełożenia.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Pan radny Bejm.
76

Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Mam pytanie do pana Komendanta. Czy w przyszłym roku w budżecie Straży Miejskiej
są przewidziane środki na zwiększenie intensywności patroli przy zabezpieczaniu
imprez masowych? Mam na myśli zwłaszcza Ergo Arenę. My ostatnio mailowaliśmy. W
tej sprawie rozmawialiśmy telefonicznie. Jest niewystarczająca liczba patroli na
terenie dzielnicy Żabianka, która cały ten ruch samochodowy, który się nie mieści lub
nie chce wjechać na parking Ergo Areny przenosi się na teren dzielnicy i tam są
dosłownie zawsze 2-3 patrole na wjazdach do dzielnicy, a przydałoby się ich co
najmniej dwa razy tyle jeżeli nie więcej. Więc jakie są możliwości, żeby już od
przyszłego roku ta sytuacja została rozwiązana?
Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku
Wzrost z tego tytułu nie jest planowany, niemniej jednak kwestia zabezpieczeń imprez
masowych jest koordynowana wspólnie z wydziałem wydaje się na poziomie dobrym.
Zdarzyło się w tym roku faktycznie kilka takich przypadków, że pojazdy pojawiły się na
terenie spółdzielni, niemniej jednak kwestia została wyjaśniona i te zadania, które
realizowane są również przy współpracy z Policją jak i z firmą ochrony jest wydaje się
na tyle dobrze zorganizowana, że wydaje się, że ten poziom, który jest aktualnie jest
właściwy. Pamiętać jednak trzeba, że wzrost zaangażowania Straży Miejskiej jeżeli
chodzi o imprezy masowe wzrósł o kilkaset procent do roku ubiegłego. Pamiętać też
trzeba, że zlecenia, oczekiwania mieszkańców na poziomie ok 60 tysięcy interwencji
też wymagają realizowania. Niemniej jednak wydaje się, że w 2019 roku imprezy
masowe będą zabezpieczone na właściwym poziomie bez potrzeby zwiększenia
budżetu.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wydział
Gospodarki Komunalnej bardzo proszę.
Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Panie przewodniczący, szanowni radni, może przedstawię Maria Skoroszewska
Kierownik Referatu Ekonomicznego wydziału, Piotr Kryszewski – Zastępca dyrektora
wydziału. Budżet przyszłoroczny w zakresie wydatków Wydziału Gospodarki
Komunalnej kształtuje się na poziomie 576 890 000 zł, w tym 31 980 000 zł jeśli chodzi
o Gdańskie Wody, 363 234 000 zł Zarząd Transportu Miejskiego, w tym zakup usług
przewozowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach 305 608 000 zł, gospodarka
odpadami 125 837 000 zł, schronisko dla bezdomnych zwierząt 3 740 000 zł, Gdański
Ogród Zoologiczny 14 671 000 zł, gospodarka mieszkaniowa w zakresie kompetencji
wydziału 16 906 000 zł i mobilność aktywna 12 039 000 zł. W zakresie dochodów
przyszły rok kształtuje się na poziomie 291 139 000 zł, w tym dochody z biletów
125 523 000 zł, gospodarka odpadami 136 180 000 zł, schronisko dla bezdomnych
zwierząt 144 000 zł, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12 400 000 zł i
pozostałe usługi 644 000 zł. Jeżeli są pytania do poszczególnych kategorii to bardzo
prosimy.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Ja mam może takie nietypowe pytanie, czy my po tych już kilku
latach zróżnicowanej stawki związanej z opłatami za śmieci za segregowane i
niesegregowane zwłaszcza po tej ostatniej zmianie już na 5 frakcji czy my jesteśmy w
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stanie powiedzieć jaka cześć mieszkańców płaci tą wyższą opłatę? Jak to się mniej
więcej kształtuje procentowo?
Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Deklaruje segregację odpadów, czyli płaci niższą stawkę zgodnie z deklaracjami 96%
mieszkańców. Mówimy o deklaracjach, jeśli chodzi o zamieszkane. Jeśli chodzi o
gospodarstwa niezamieszkane to ok 36% deklaruje segregację na tym poziomie, czyli
pozostała cześć płaci te opłaty wyższe. Jeżeli chodzi o niezamieszkane to nie jest tak
jak przy zamieszkanych dwukrotne tylko tam jest od pojemnika, więc to są po prostu
opłaty wyższe. Opłaca się segregować wtedy także w tych nieruchomościach
niezamieszkanych te opłaty są mniejsze. Tak staraliśmy się balansować pomiędzy tymi
frakcjami, żeby jakby zachęcać do segregacji. Jeśli chodzi o mieszkańców to opłata jak
wiemy jest dwukrotnie wyższa obecnie przy segregowaniu.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do pana dyrektora? Nie widzę. Bardzo dziękuję.
Gdańskie Nieruchomości bardzo proszę.
Pani Alicja Gulczyńska – Kierownik Działu Finansowo – Księgowego w Gdańskim
Zarządzie Nieruchomości Komunalnych
Dobry wieczór państwu. Jeżeli chodzi o Gdańskie Nieruchomości przychody na rok 2019
kształtują się następująco: to jest 165 630 799 zł, przychody z lokali mieszkalnych to
jest 67 560 000 zł, przychody z lokali użytkowych 18 400 000 zł, wpływy za garaże
1 367 200 zł, wpływy za tereny ogrody i place 2 146 900 zł i wpływy za piwnice i
komórki 131 500 zł. Wpływy egzekucyjne z opłaty komorniczej 1 323 070 zł.
Jeżeli chodzi o koszty to planowane są na poziomie 165 630 799 zł. Jedną z większych
pozycji są remonty i na remonty przewidziane jest 12 770 000 zł, przewidziana jest
dotacja 13 700 000 zł na remonty i 1 300 000 zł na wnętrza podwórzowe.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Gdańskich Nieruchomości? Bardzo proszę
panie radny.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Ja bym chciał dopytać czy są zwiększone środki na przywracanie tzw. pustostanów,
które znajdują się w mieście. Wiemy, że co roku odzyskujemy ok 100 takich lokali,
które ponownie trafiają do zasobu komunalnego w standardzie zamieszkania dla
potencjalnych najemców. Czy jest przewidziane zwiększenie nakładów na te
inwestycje oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, bo też spływają
sygnały, że wiele wniosków, które są przez lokatorów nieruchomości komunalnych są
odrzucane przez BOM-y informując o tym, że nie ma środków na podjęcie działań
chociażby remonty klatek schodowych. Dziękuję.
Pani Ewa Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych
Proszę państwa, jeżeli chodzi o środki finansowe na remonty to są w wysokości
tegorocznego budżetu, czyli 13 700 000 zł, które posiadamy. Z tego oczywiście
12 700 000 zł będziemy realizowali systemem zleconym, a 1 500 000 zł jest
przeznaczone na naszą grupę remontową. Jeżeli natomiast chodzi o dotację celową na
praktycznie wchodzimy w tej chwili, w następnym roku wchodzimy praktycznie w
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rewitalizację 54 budynków mieszkalnych na terenie 4 dzielnic miasta Gdańska i dotacja
celowa jest w wysokości 7 mln zł i właściwie 1,9 mln zł, które posiadamy to są środki
przeznaczone również na drugi program, czyli na program RPO dla województwa
pomorskiego Niska Emisja, czyli to jest zadanie tzw. ZIT w skrócie, do których, proszę
państwa, my wchodzimy, gdzie będziemy w ramach ZIT realizowali łącznie w pierwszej
wersji jest 15 budynków, w tym są budynki również w tych środkach finansowych i jest
to kwota łączna tego programu 38 000 000 zł i będzie ten program realizowany do 2020
roku. W świetle powyższego te środki są cały czas stałe, a jeżeli chodzi o remonty
klatki schodowej to przyjęliśmy program, że w pierwszej kolejności, proszę państwa,
budynki musimy zrobić to co wymaga z założeń technicznych, a więc izolacje, dachy,
elewacje, żeby docieplić te budynki i tak jak to miało miejsce chyba w budynku, mam
nadzieję, że pan radny akurat jest zadowolony i na samym końcu naszą grupą
remontową będziemy chcieli remontować klatki, czyli zamykamy w całości budynek.
Ten budynek komunalny, tak jak to miało miejsce w tych dwóch latach programu przy
ul. Białej, gdzie praktycznie będziemy już w tej chwili, może nie w następnym roku
jeszcze, ale w najbliższych latach już remontowali tylko klatki schodowe. Dziękuję.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Najmocniej przepraszam, o minutę jeszcze cofnijmy się w czasie, panie Prezydencie ja
mam pytanie w kwestii komunikacji publicznej i o te tzw. wozokilometry. Niestety w
projekcie, który leży tutaj na biurku nie przewidziano żadnej złotówki na nowe
wozokilometry na nowy przetarg czy na rozszerzenie obecnych zasad, obecnej umowy
przetargowej na te właśnie wozokilometry. Cieszy oczywiście wzrost nakładu, siłą
rzeczy priorytetem jest tutaj zwiększenie środków na płace dla pracowników,
ponieważ były protesty, ponieważ GAiT cały czas szuka i kierowców, motorniczych, i
też, tak jak pani Skarbnik wcześniej mówiła, zostało też przerzucone już na inną
spółkę cześć oczywiście została przerzucona na spółkę połączeń ze względu na to, że
GAiT sobie nie daje rady na to co wcześniej było mówione i właśnie te wozokilometry.
O to chciałem zapytać, że tutaj niestety jest luka, moim zdaniem bardzo wyraźna i
jest to podstawowa kwestia dla mieszkańców, żeby ta częstotliwość połączeń czy to
tych, które już mamy, czy stałych, czy też nowych znacząco wzrosły.
Pan Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny, strona 347 wielkość
wozokilometrów, ma pan tam dwie liczby 32,5 mln zł i 33,7 mln zł, więc wzrost
wozokilometrów jest, ale on jest w stosunku do tego co zostało zrealizowane w tym
roku. Przypomnę, że w maju tego roku pojawiła się sytuacja związana z zatrudnieniem
w Gdańskich Autobusach i Tramwajach, zatrudnieniem kierowców i na tą sytuację
musieliśmy reagować i dzisiaj, w tym roku priorytetem była niezawodność kursowania
autobusów i tramwajów i to udało się ustabilizować. Dzisiaj nie ma braków praktycznie
ani na autobusach, ani na tramwajach spowodowanych brakami kadrowymi. Jeżeli
badamy opinię publiczną w zakresie komunikacji publicznej to oczywiście częstotliwość
jest istotnym elementem, ale najważniejszym elementem jest niezawodność i tą
niezawodność udało się w zakresie przynajmniej obsługi przez Gdańskie Autobusy i
Tramwaje spowodowaną brakami kadrowymi udało się wyeliminować ten problem.
Więc dzisiaj mówimy o wozokilometrach, które stopniowo będziemy w przyszłości na
pewno zwiększać, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że musimy to również
realizować w oparciu o możliwości, które posiadamy, możliwości głównego operatora,
którym jest GAiT. Takim kolejnym elementem, kolejnym wyzwaniem, które stoi przed
nami w najbliższym czasie to są kwestie związane z taryfami, z integracją taryfową,
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więc te dwa elementy jak niezawodność, integracja taryfowa to dzisiaj jest priorytet.
Oczywiście te 1,5 mln wozokilometrów, które tutaj państwo widzicie one też poszły na
wzmocnienie takich linii magistralnych, czyli tych głównych osiowych, m. in. linia 227 i
tam staraliśmy się podnieść już w tym roku obsługę tych linii. Będziemy analizować,
pan radny jeszcze jako radny dzielnicy Osowa uczestniczył w spotkaniach z nami w
zakresie połączenia autobusowego na górnym tarasie tych dzielnic za obwodnicą i na
pewno w sytuacji, kiedy już uda nam się zakres funkcjonowania tego autobusu ustalić
też na pewno te kwestie znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Pytanie do pana Prezydenta Grzelaka. Skąd się bierze prognozowana duża strata w
zakładzie Utylizacyjnym?
Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Generalnie to jest też specyfika tego roku i pewnych możliwości, z których Zakład
Utylizacyjny korzysta, czyli realizuje kilka projektów na raz, dużych projektów, m. in.
jest to projekt budowy czy budowa kompostowni hermetycznej na 40 tys. ton odpadów
BIO, jak również są kwestie przygotowania do niedawna też projektu budowy spalarni,
jak również kolejne planowane projekty na modernizacje sortowni, na takie inne
działania, które dodatkowo też Zakład realizuje. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że
także Zakład był tym, który przygotowywał budowę czy budował bazę dla GUK-u, to
jest też wydatek, który poniósł. Oczywiście to będzie w przeciągu okresu dzierżawy
spłacany, natomiast ten wydatek musiał ponieść w tym roku, stąd zakładana strata na
przyszły rok, natomiast ona nie zaburza płynności zakładu. Cennik co prawda pewne
frakcje będą musiały pójść w górę, ale to nie ze względu na inwestycje, na kwestie
straty, tylko po prostu zagospodarowanie odpadów te, które wykonujemy na zewnątrz,
a zaznaczę, że cała frakcja BIO np. teraz wyjeżdża z zakładu i jest jakby uzależniona
od kosztów zagospodarowania gdzieindziej z transportu i dzisiaj też jesteśmy przed
ogłoszeniem kolejnych przetargów. Są to bardzo wysokie ceny, wyższe niż do tej pory,
stąd w tym zakresie większe wydatki planowane na przyszły rok. Zaznaczę, że żadne
inwestycje nie są w tym zakresie zagrożone.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania. Bardzo proszę panie radny.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Mam pytanie jeszcze do Gdańskich Nieruchomości. Pani mówiła o tym priorytetowym
podejściu do remontów dachów i elewacji budynków komunalnych. Czy jest już
opracowana na przyszły rok jakaś lista budynków, które w pierwszej kolejności takim
remontom zostaną poddane i czy są już jakieś kosztorysy przygotowane do tego?
Pani Ewa Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych
Szanowni państwo, w tym roku podłączyliśmy 51 budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Część z tych budynków staraliśmy się wcześniej, z wyprzedzeniem już
wyremontować, docieplić jak to miało miejsce na ul. Białej. Niestety ze względu na
trochę wyższe koszty od planowanych na podłączenie tej miejskiej sieci ciepłowniczej
musieliśmy zrezygnować z docieplenia takich budynków jak przy ul. Rzeźnickiej,
naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego od nr 44 do nr 47 A, B, ponadto jeszcze
pozostanie nam jeden z ważniejszych budynków takich jak na Wajdeloty, bo chcemy
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zakończyć całą ulicę Wajdeloty jeżeli chodzi o wszystkie budynki jakie są na ul.
Wajdeloty, żeby gminne budynki były zakończone, czyli pozostaje nam budynek
Wajdeloty 4 oraz Aldony 7. To są takie podstawowe budynki, które będą wymagały
docieplenia w przyszłym roku. W tej chwili jest kończona dokumentacja techniczna na
opracowanie remontów tych budynków. Jeżeli chodzi o pozostałe budynki, które
podłączaliśmy do miejskiej sieci ciepłowniczej to są wszystkie budynki, które
wyprzedziliśmy jakby rewitalizację po to, żeby już mieć te budynki podłączone do
miejskiej sieci ciepłowniczej i te budynki będą robione w dalszej kolejności w ramach
programu rewitalizacyjnego.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Rozumiem. Tylko mi chodzi nie o podłączanie, tylko o remonty, ocieplanie budynków,
o dachy. Pytam też szczegółowo o Jelitkowo. Czy jest przygotowana dla BOM-u nr 7
lista budynków do remontu?
Pani Ewa Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych
Jeżeli chodzi o kompleksowe realizacje remontowe w Biurze Obsługi Mieszkańców nr 7,
nie wiem, czy panu konkretnie chodzi o ul. Bałtycką i nr 9 albo 6, ale nie
przewidujemy…
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Morska 1.
Pani Ewa Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych
Ale tam jest chyba ten budynek o nieuregulowanym stanie prawnym, gdzie niestety
jest to współwłasność Skarbu Państwa i pana bodajże Olecha. Także tam stan prawny,
o ile ja się nie mylę, tego budynku nie jest uregulowany. W świetle powyższego nie
możemy wchodzić. Ja jeszcze mogę to sprawdzić panie radny, ale tak mi się wydaje,
że jeżeli to jest ten budynek ta Morska 1 to właśnie o to chodzi.
Radny Łukasz Bejm – Radny Miasta Gdańska
Będę wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ostatnie dwa króciutkie pytania do pana dyrektora Kiszkurno. PSZOK jakie są
zamierzenia inwestycyjne? Do pana Prezydenta jeszcze kwestia samej polityki
śmieciowej, czyli kto śmieci? Czy m² śmieci, czy to też człowiek śmieci? Dlaczego w
ten sposób tak są naliczone opłaty w mieście?
Pan Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej
Mogę od końca panie radny, od pytania za metr podchwytliwego. Zadam panu pytanie
odpowiadając na to pytanie. Czy za to, że 1/3 mieszkańców Warszawy wymeldowała
się po wprowadzeniu metody osobowej, zapłacili ci nieuczciwi mieszkańcy, czy ci
uczciwi? I co jest bardziej sprawiedliwe? Oczywiście mamy pewien katalog metod z
obliczania. Ten katalog w tej chwili jest konsultowany w ramach ustawy. On być może
będzie się zmieniał, ale na dzień dzisiejszy mamy określony katalog metod obliczania
opłaty śmieciowej i w naszym przekonaniu, mimo, że są pewne dysproporcje on jest na
tyle sprawiedliwy, że pozwala płacić za faktyczną produkcję śmieci. Wbrew pozorom
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metoda osobowa jest metodą najbardziej niesprawiedliwą, bo ci, co oszukują nie
płacą, a ci co nie oszukują płacą za tych, co oszukują. To miało miejsce niestety w
Warszawie i to są sytuacje z Polski bardzo dobrze znane. Jest metoda oczywiście
wodna, ale ta metoda wodna z kolei obciąża wszystkich tych, którzy płacą dodatkową
obsługą związaną z obliczaniem wysokości zużycia wody, czyli ta metoda jest
najbardziej kosztowna, a te koszty są przekładane na mieszkańców, którzy płacą za
śmieci, więc stosunkowo metoda od metrażu w ramach katalogu dzisiaj dostępnego z
ustawy jest metodą najtańszą i stosunkowo najbardziej sprawiedliwą, co nie znaczy, że
jest tanią i nie znaczy, że jest sprawiedliwą. A jeśli chodzi o PSZOK to oddam głos panu
dyrektorowi.
Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dodając dosłownie jednym zdaniem, że miasta, które wprowadziły inne metody
spotykamy się czy to na wyjazdach studyjnych czy konferencjach czy innych miejscach
i oni jakby z głosów, które do nas docierają wszyscy idą w kierunku, może inaczej,
dawno by to zrobili, ale każda zmiana powoduje pewien chaos, dlatego niektórzy się
jeszcze zastanawiają, a niektórzy już zmieniają w kierunku metrów kwadratowych,
więc wydaje się, że z tego katalogu tych 4 metod ta jest najbardziej trafna dla
specyfiki Gdańska, natomiast w kwestii PSZOK-ów, docelowo zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami planujemy, aby w mieście Gdańsku było 6 Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie taki punkt jest jeden na
terenie Zakładu Utylizacyjnego i jakby sam fakt, że on jest jeden to też widać w
mieście, widać przy Punktach Gromadzenia Odpadów, te odpady, które sami
mieszkańcy powinni do punktów gromadzenia odwozić, ale gdzieś tam one są
porzucane. Estetyka i komfort mieszkańców, szczególnie zabudowy wielorodzinnej,
psują, więc chcemy w 6 miejscach takie lokalizacje, praktycznie już mamy uzgodnione
4. Jeszcze 2 szukamy, ale staramy się, żeby to były też takie miejsca, gdzie łatwo
dojechać nie tylko, że one są pozostawione daleko, bo te PSZOK-i to nie są miejsca
jakieś składowiska, przeładunki. To są wręcz takie miejsca, które powinno się
lokalizować wśród osiedli, żeby mieszkańcy mieli blisko, żeby wszystkie trudne odpady
mogli tam donosić, a to jest tylko miejsce, do którego je znoszą i skąd są dalej
odbierane. Miejsca bardzo estetyczne, przygotowane w taki sposób, aby żadnych
obciążeń dodatkowych dla mieszkańców nie niosły, żeby to były wręcz takie z zielenią,
to co trzeba w budynkach zabudowanych jeżeli są to odpady niebezpieczne, ale tak
naprawdę mogące przyjąć kilkadziesiąt frakcji odpadów, które w dalszej kolejności
można albo powtórnie wykorzystać, albo zrecyklingować, albo zagospodarować w
sposób dla nich najkorzystniejszy. My, żeby osiągnąć poziomy odzysku i nie płacić kar
szczególnie w roku 2020, kiedy te poziomy powinniśmy mieć na poziomie 50% bez tych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w mieście będziemy nam je
trudno osiągnąć i dalej oczywiście te poziomy jeszcze bardziej wzrastają. Więc
polityka nasza jest taka, żeby być jak najbliżej mieszkańców. Robimy to oczywiście z
dofinasowania. Złożone mamy dwa wnioski. Czekamy na podpisanie umowy z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Takie PSZOK-i, które będziemy w
najbliższym czasie budować to jest Hynka, Uczniowska, Meteorytowa, Miałki Szlak.
Mogę dokładnie na sesji przedstawić z mapką lokalizacyjnie, nie ma najmniejszego
problemu, żeby jeden slajd pokazać. Zachęcamy, jak jest wystawienie tych planów
zagospodarowania w BRG zawsze jesteśmy zespołem, przedstawiamy te lokalizacje. Są
tam i inwestorzy i mieszkańcy, przedstawiciele Rad Dzielnic. Staramy się na wszystkie
pytania odpowiedzieć i nie widzimy też z tej drugiej strony obaw z tym związanych.
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Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy do zespołu usług komunalnych są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę.
Ostatni pan dyrektor bardzo proszę.
Pan Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
Dobry wieczór państwu. Postaram się pokrótce przedstawić, bo to jest projekt
wydatków na rok 2019, żeby szczególnie tym z państwa, którzy są nowymi radnymi
rozszerzyć pole widzenia to pozwolę sobie powtórzyć plan 2018, czyli praktycznie
wykonanie o tej porze roku plan 2018 i zderzyć z projektem planu 2019. W globalu plan
na rok 2019 wydatków to jest 176,4 mln zł. Plan na 2018 172,8 mln zł czyli kwota
wzrasta o parę oczek, niewiele. W podziale na poszczególne branże te zasadnicze
będące przedmiotem działalności GZDiZ czyli utrzymanie dróg, plan 2019 22,3 mln zł,
plan 2018 23,3 mln zł. Zimowe utrzymanie dróg plan 2018 to jest praktycznie
wykonanie plus rezerwa na grudzień i to jest 24,4 mln zł. Plan 2019 16,9 mln zł. Jak
będzie tego nikt nie wie. Zawsze jest taka sytuacja, że jak wydatki są mniejsze to
przerzucane są na techniczne utrzymanie dróg, jeżeli większe to kwota jest z tej
pozycji odwrotnie zasysana. Oczyszczanie letnie plan 2019 21,1 mln zł, plan 2018 19,7
mln zł., czyli praktycznie kwoty zbliżone. Utrzymanie obiektów inżynierskich plan 2019
5,027 mln zł., plan 2018 5,4 mln zł. Utrzymanie infrastruktury tramwajowej tu jest
wzrost plan jest 13,7 mln zł 2019 roku, plan 2018 r. 12,8 mln zł. Sygnalizacje świetlne
plan 2019 to jest 11,7 mln zł, plan 2018 to jest 6,4 mln zł. Ten wzrost wynika z
konieczności objęcia utrzymaniem całości sygnalizacji łącznie z Tristarem i tego
częścią informatyczną. Jesteśmy po przetargu i ta kwota jest wynikiem rozstrzygnięć
przetargowych i już podpisaną umową. Oświetlenie ulic 19,018 mln zł plan 2019, plan
2018 18,713 mln zł. Wzrost wynika z przyrostu ulic oświetlonych w ramach Programu
Jaśniejszy Gdańsk. Utrzymanie cmentarzy praktycznie ten sam poziom rok 2019, 2018.
To są przychody z tytułu ich opłat eksploatacyjnych i opłat za miejsca na cmentarzach.
Utrzymanie zieleni, w tym również zieleni w pasach drogowych. Plan 2019 13,149 mln
zł, plan 2018 14,202 mln zł. Ten milion mniej wynika po prostu z tego dofinansowania,
które z reguły otrzymujemy w drugim półroczu z Wydziału Środowiska. Utrzymanie
tunelu stabilizuje się na poziomie przewidywanym w granicach 5 mln zł. 4,4 mln zł to
jest 2019 r., a 4,9 mln zł to jest plan 2018. Ten lekki spadek wynika z rozstrzygniętego
przetargu na utrzymanie infrastruktury technicznej tunelu i na ubezpieczenie. Wydatki
GZDiZ jako własne wydatki 14,4 mln zł to jest 2019 r, a 13,3 mln zł to jest 2018 r.
Utrzymanie strefy płatnego parkowania, które się rozrasta, przybywa urządzeń,
przybywa obsługi, plan 2019 to jest 3,2 mln zł w zaokrągleniu, plan 2018 2,6 mln zł.
Tyle w skrócie. Jeżeli są pytania to służę w szczegółach odpowiedziami.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję bardzo. Pan radny Kłos.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Mówił pan o utrzymaniu stref płatnego parkowania na poziomie ok 3 mln zł, a jakie są
wpływy z tych stref? Czy to się pokrywa? Jak to wygląda? Dziękuję.
Pan Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
Przerzucam tabelkę, strefa płatnego parkowania wpływy przewidywane plan na rok
2019 to jest 10,3 mln zł, pan 2018 to 9,9 mln zł. Ten wzrost wynika z wprowadzenia
rozszerzonych stref w trakcie roku tak naprawdę, z tym, że nie ukrywam, na początku
roku był pewien problem wynikający ze sporu co do sposobu oznakowania stref
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płatnego parkowania i tam ta działalność windykacyjna trochę siadła, ale widać
wyraźny ruch do przodu w zakresie powiedzmy wzrostu, po ustabilizowaniu się
przepisów, wprowadzeniu tego nowego oznakowania i nowych stref płatnego
parkowania.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Pani radna bardzo proszę.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Czy kontrolerzy, którzy kontrolują te bilety parkingowe w pojazdach to są pracownicy
GZDiZ-tu?
Pan Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
I tak i nie. Wszyscy działają na rzecz GZDiZ, bo są to pracownicy bezpośrednio
zatrudnieni jako nasi pracownicy i w części większej jest to robione outsourcingiem,
ale tylko w zakresie samych wykonywanych czynności w imieniu Zarządu Dróg i Zieleni.
Czyli i terminale, które wydrukowują bilety, albo te opłaty dodatkowe jako bilety
wydawane przez GZDiZ, jak również wszystkie dokumenty, które tamci pracownicy
wykonują, przelewają itd., wykonują to w imieniu Zarządu Dróg i Zieleni, czyli jest jak
gdyby taki zatrudnieniowy outsourcing, a nie firma zewnętrzna obsługująca tą strefę
parkowania. To było kontrolowane przez NIK w tym roku i uznane zostało w protokole
za rozwiązanie jak najbardziej poprawne i zalecane nawet w innych miastach.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni państwo wpłynęła do
Komisji Uchwala Nr 245/p211/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały budżetowej Miasta Gdańska na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu, skład orzekający wskazany w uchwale, sentencja
uchwały opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta Gdańska na 2019 rok
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu i uzasadnienie jak w
uchwale. Państwo otrzymali ją w korespondencji. (Uchwała stanowi załącznik nr 6
do protokołu).
Komisja otrzymała również i zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miasta Gdańska
dotyczącymi przedmiotowego projektu uchwały:
• Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – opinia pozytywna w zakresie
działania Komisji (złącznik nr 7 do protokołu),
• Komisja Zagospodarowania Przestrzennego - opinia pozytywna w zakresie
działania Komisji (złącznik nr 8 do protokołu),
• Komisja Samorządu i Ładu Publicznego - opinia pozytywna w zakresie działania
Komisji (złącznik nr 9 do protokołu),
• Komisja Edukacji - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji (złącznik nr
10 do protokołu),
• Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - opinia pozytywna w zakresie działania
Komisji (złącznik nr 11 do protokołu),
• Komisja Kultury i Promocji - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji
(złącznik nr 12 do protokołu),
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• Komisja Sportu i Turystyki - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji
(złącznik nr 13 do protokołu),
• Komisja Zrównoważonego Rozwoju - opinia pozytywna w zakresie działania
Komisji (złącznik nr 14 do protokołu).
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 1827 + Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień,
które przekazali:
• Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska,
• Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych,
• Pani Danuta Malinowska – Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska,
• Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
• Pani Dorota Giedroyć – Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Gdańsku,
• Pani Janina Liedtke – Jarema – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń,
• Pani Barbara Nawrocka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
• Pan Piotr Spyra – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
• Pan Maciej Buczkowski - Dyrektor Kancelarii Prezydenta,
• Pan Lech Parell – Prezes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.,
• Pani Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
• Pani Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
• Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej,
• Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki
Miasta,
• Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds.
Sportu,
• Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,
• Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
• Pan Grzegorz Sulikowski – Miejski Konserwator Zabytków,
• Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu,
• Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska,
• Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego,
• Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku,
• Pan Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
• Pani Alicja Gulczyńska – Kierownik Działu Finansowo – Księgowego w
Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych,
• Pani Ewa Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych
w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych,
• Pan Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
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Następnie Komisja przystąpiła do głosowania, w wyniku którego, 4 głosami za, przy 1
głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1827 + Autopoprawka. (Opinia
nr 2-2/12-12/2018).
Radna Kamila Błaszczyk – Radna Miasta Gdańska
Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na potencjalny błąd techniczny. Na stronie 108
jest wybrakowane jedno wypunktowanie. Jest kwota podana, natomiast nie ma do
niej treści, więc proponowałbym sprawdzić czy to jest w wersji ostatecznej tak jak
tutaj my mamy zaprezentowane.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
To już informacja do pani dyrektor. Przechodzimy do pkt 8A.

PUNKT – 8A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres kadencji 2018 – 2023 –
druk nr 12.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
11 grudnia 2018 r. – sprawa BRMG.0006.396.2018).
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu „Wszystko dla Gdańska”
przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Dziękuję panie przewodniczący. Druk
nr 12 wyłączną kompetencją Rady Miasta Gdańska jest ustalanie wysokości
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gdańska. Proponuję wprowadzić uchwałę, która
nie zmienia wynagrodzenia Prezydenta. Będzie ono takie jak w poprzedniej
kadencji. Ja tylko chciałam sięgnąć do historii, na mocy ustawy wynagrodzenie
Prezydenta 30 czerwca 2018 roku zostało zmniejszone i do tego momentu wynosiło
suma summarum 12 525 zł. Po zmianie ustawy było to 12 250 zł i taką kwotę
proponujemy. Częścią składową tego wynagrodzenia jest płaca zasadnicza i
dodatek funkcyjny, który proponujemy ustalić na najwyższym możliwym poziomie.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 12.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i
wyjaśnień przekazanych przez radną Beatę Dunajewską – Przewodniczącą Klubu
„Wszystko dla Gdańska”, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
12. (Opinia nr 2-2/13-13/2018).
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PUNKT – 9
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Piotr Borawski – Przewodniczący Komisji
Przypominam, iż na następnym posiedzeniu Komisji mamy ustalić plan pracy na rok
2019. Bardzo proszę o zgłaszanie do pani Sekretarz naszej Komisji różnego rodzaju
wniosków. Mam nadzieję, że dzisiaj po rozmowie z różnymi dyrektorami, różnymi
wydziałami macie państwo pewne propozycje i oczywiście w planie pracy na rok
2019 je uwzględnimy. Jedna propozycja jest dotycząca portalu gdansk.pl i to
oczywiście jak najszybciej zrealizujemy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś
wolne wnioski? Nie widzę.
Następnie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.19:05

Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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