BRMG.0012.22.2019/KSiB

PROTOKÓŁ NR 4–2/2019
Z czwartego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 25 lutego 2019 roku, a
rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy
ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło
siedem osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska ze składu
osobowego Komisji Strategii i Budżetu odwołany został radny Piotr Borawski, a do
składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu powołany został radny Michał Hajduk.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Budżetu,
prowadzący obrady, otworzył 4 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.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku – druk nr 63.
Referuje: Wydział Polityki Gospodarczej

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 79.
Referuje: Biuro Prezydenta ds. Kultury

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Nr
XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta
Gdańska – druk nr 53.
Referuje: Biuro Prezydenta ds. Kultury

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia formy,
wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 2-osobowej rodziny repatrianckiej z
Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr 78.
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie
działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji
zabytkowego spichrza „Błękitny Baranek” w Gdańsku – druk nr 83.
Referuje: Wydział Programów Rozwojowych
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6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację
i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana – druk nr 82.
Referuje: Wydział Programów Rozwojowych

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 86.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87.
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

9. Budżet Obywatelski 2019 i 2020 r.
Przedstawia: Pan Maciej Kukla – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

10. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Do Komisji zostały skierowane do zaopiniowanie projekty uchwał:
• sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki
kulturalnej Miasta – druk nr 85.
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku
obrad Komisji i omówić go w pkt 2A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
7 za - jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki
– druk nr 88.
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku
obrad Komisji i omówić go w pkt 6A.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Chciałbym wyjaśnić, ponieważ wydawałoby się, że to jest sprawa jedynie formalna,
ale z drugiej strony wydaje mi się, że takie wprowadzanie do porządku obrad
czegoś nowego nie powinno być standardem, a szczególnie jak mówimy tutaj o
milionach złotych, bo zarówno jedna, jak i druga sprawa to nie są drobne kwoty.
To są poważne korekty, które będą miały wpływ na budżet. Wydaje mi się, że
jednak powinno być w naprawdę niestandardowej sytuacji wprowadzane w taki
sposób, abyśmy my jako radni też mogli wcześniej merytorycznie przygotować się
do dyskusji również nad tym, co opiniujemy. To są sprawy ważne i dlatego moje
wstrzymanie się od głosu i też na przyszłość pewnie będę utrzymywał podobny
pogląd.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że niezupełnie nie mieliśmy czasu.
Dopiero teraz wprowadzamy to do porządku, ale sam druk mieliśmy wcześniej,
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żebyśmy też mieli świadomość. To nie jest tak, że myśmy teraz ten druk dostali,
tylko teraz go wprowadzamy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Druk wpłynął dzisiaj, więc nie mieliśmy czasu.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Być może ten akurat wpłynął dzisiaj.

PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku – druk nr 63.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.37.2019).
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: projekt uchwały dotyczy
dokapitalizowania spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kwotą
7 457 500 zł. Powyższe środki spółka zamierza zainwestować w inwestycje
dotyczącą budynku wielorodzinnego na ul. Piotrkowskiej z 36 lokalami
mieszkalnymi. Inwestycja ta będzie współfinasowana z Funduszu Dopłat. To znaczy,
że koszty, jakie spółka poniesie na realizację tej inwestycji w 45% wrócą do Miasta
Gdańska.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli dopłaty z BGK?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A dlaczego nie zostało to uwzględnione w tym pierwszym budżecie, który
przyjmowaliśmy?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Ale to jest w budżecie. Te środki są w budżecie na rok 2019. Umowa została
podpisana we wrześniu, miasto podpisało z TBS-em i teraz realizujemy tą umowę
właśnie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli praktyka jest taka, że przy każdej takiej incydentalnej sprawie później jest to
precyzowane?
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Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tak. Jest to w budżecie, a my jeszcze raz wnosimy o zgodę na już fizyczne
przekazanie tych środków.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 63.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – przedstawiciela Wydziału Polityki
Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 63. (Opinia nr 4-2/17-4/2019).

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 79.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.53.2019).
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała:
wnioskuję o udzielenie zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego w ramach prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej
środki w wysokości 2 600 000 zł zostaną przeznaczone na realizację wspólnych
projektów kulturalnych między miastem, a województwem pomorskim i środki te
zostaną przeznaczone takim instytucjom jak teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka,
Polska Filharmonia Bałtycka, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w
Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Wszystkie te projekty przyczynią się
bardzo do podniesienia poziomu wydarzeń kulturalnych i zapewnienia dostępu
mieszkańcom do wysokiej jakości prezentowanych wydarzeń kulturalnych.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i powiedział: jeżeli chodzi o te
jednostki to one są pod władaniem samorządu terytorialnego województwa,
niemniej jednak miasto jako miasto bardzo często korzysta z tej infrastruktury.
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Praktyka jest taka, że udzielana jest pomoc finansowa, żeby mogły te jednostki
również, które znajdują się stricte w Gdańsku, pełnić tą funkcję kulturotwórczą
również w naszym imieniu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Chciałbym dopytać jeżeli chodzi o praktykę. Czy to jest tak, że każdego roku
miasto Gdańsk w podobnej kwocie czy ta kwota się zwiększa, zmniejsza? Jak to na
przestrzeni lat wygląda?
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Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Ona się zmienia rzeczywiście, ponieważ w zależności od tego jakie instytucje tak
naprawdę jak nam tutaj województwo… 2 100 000 zł w zeszłym roku. W tym roku
jest troszeczkę większa ta kwota, ale też z moich doświadczeń pracy po drugiej
stronie akurat mogę powiedzieć, że ten zasób instytucji, które się zwracają też się
poszerza. Często jest ich mniej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale w tym przypadku one są enumeratywnie wyliczone?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A zadania tych jednostek są wyszczególnione?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak, bo to są z reguły dodatkowe wystawy, dodatkowe premiery. Możemy
przeczytać. Dzięki tym środkom są realizowane konkretne projekty kulturalne,
które nie mogłyby mieć miejsca. To są premiery, koncerty, festiwale, publikacje,
imprezy plenerowe.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przyznam, że mam znowu taki kłopot z takimi uchwałami na tym etapie, że
najpierw Komisja Budżetowa to opiniuje, a później dopiero Komisja Kultury. To
jest bardzo wąska dziedzina, którą my się zajmujemy jedynie jeżeli chodzi o
wydatkowanie, o budżet. Wolałbym nad takimi uchwałami pochylać się wtedy,
kiedy już jest opinia Kultury, kiedy wiem, że Komisja Kultury wydała już swoje
stanowisko, że skoro ona daje zielone światło to tym bardziej ja, jako radny z
Komisji Budżetowej mogę z większą przyjemnością podnieść tą rękę. Czy nie da się
na przyszłość tego przeformatować panie przewodniczący?
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Na ogół jednak przygotowują takie uchwały urzędnicy, którzy akurat na kulturze się
znają i to pewnie nawet mówiąc szczerze nie ujmując nic radnym, nawet lepiej niż
radni, więc to nie jest też tak, że to się odbywa bez wiedzy osób, które za kulturę
są odpowiedzialne i bez wiedzy tych, którzy na tej kulturze się znają.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nawet by mi do głowy nie przyszło, że przygotował to ktoś, kto się na kulturze nie
zna. My jesteśmy radnymi. Jesteśmy też od tego, aby kontrolować te wydatki.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tutaj przede wszystkim musimy roztropnie stwierdzić czy to jest dobrze
zagospodarowany pieniądz czy też nie i tym się zajmuje Komisja tematyczna.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Chyba w przyszłości będzie można tak ustalić terminy posiedzeń komisji, żeby
Komisja Kultury odbywała się najpierw, wcześniej. Teraz akurat mamy zupełnie
5

wyjątkową sytuację, bo wiele komisji zostało przeniesionych na ten tydzień
sesyjny, a nasza nie.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Nawet gdybyśmy chcieli przekładać to co do zasady my mamy te poniedziałki, a
Komisja Kultury ma w środy i też nasza komisja jeżeli chodzi o zakres tematyczny
jest bardzo przekrojowa, w związku z czym możemy też pomyśleć o innych
komisjach tematycznych. Możemy oczywiście jeszcze raz porozmawiać np. pod
koniec dzisiejszego spotkania odnośnie terminu kolejnych spotkań komisji. Możemy
oczywiście zmienić planowany porządek na ten rok, niemniej jednak gdybyśmy
mogli się trzymać przyjętego porządku…
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Można rozumować i tak i tak. Być może właśnie rozumowanie pana radnego jest
słuszne i na pewno nie jest pozbawione logiki, bo pierw Kultura decyduje na co
wydawać pieniądze, że chce wydawać na kulturę, a potem Komisja Budżetowa
decyduje czy są pieniądze, ale można na odwrót pierw Komisja Budżetowa
decyduje, że są pieniądze i wtedy Kultura już może bardziej odpowiedzialnie te
pieniądze wydawać, więc i to i to ma swoją logikę.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Chodzi o kwestie gospodarności środków publicznych, czy się zgadzamy, żeby
wydatkować na taki cel. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W takim
razie przystąpimy do głosowania.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 79.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Celinę Zboromirską – Bieńczak – Zastępcę Dyrektora Biura
Prezydenta ds. Kultury, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 79. (Opinia nr 4-2/18-5/2019).

PUNKT – 2A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 85.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.59.2019).
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: to
jest również pomoc finansowa jednostce samorządu terytorialnego celem
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej miasta. W tym przypadku są to środki,
które zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, adaptacja
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budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum
Sztuki Współczesnej jako oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest to duży
projekt, który początek miał już w 2015 roku, kiedy na podstawie listu
intencyjnego Gmina Miasta Gdańska wraz z Samorządem Województwa i
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa podpisali takie listy w sprawie współdziałania
na rzecz utworzenia i rozwoju Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. To jest to
co państwo mogą kojarzyć jak projekt Nomus. To jest to zadanie. Wysoko oceniane
jako bardzo wartościowe w tej przestrzeni, konkretnej tej lokalizacji dla miasta,
na terenach postoczniowych w budynku w pobliżu Europejskiego Centrum
Solidarności, które będzie działało nie tylko na ten obszar, ale również na obszar
całego miasta jako taki punkt i oddział niezwykle potrzebny w promowaniu tej
konkretnej dziedziny kultury czyli sztuki współczesnej. Środki, które są tutaj
wnioskowane to jest 9 836 272 zł rozpisane na 2 lata. W tym roku to jest 5 176 542
zł.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Jak mniej więcej wygląda proporcja dotacji z miasta z budżetu i z budżetu
województwa i z budżetu centralnego. Mamy takie informacje?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Nie, ale oczywiście możemy je uzupełnić. Szukam w teczce, ale widzę, że nie mam
tego tutaj.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Poproszę na maila jeżeli można by było przed sesją prosić to byłbym wdzięczny.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak. Nie wiem czy dobrze pamiętam o które nieruchomości chodzi. To są
nieruchomości, które wcześniej były w zasobie komunalnym miasta Gdańska?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
To chodzi o budynek Instytutu Sztuki Wyspa.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli to jest ten budynek, gdzie też tam był klub kiedyś? Czy to nie jest tan
budynek?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
To może być ten budynek, bo on miał kilka funkcji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To nigdy nie była kamienica mieszkalna?
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Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Nie. Historia tego budynku jest absolutnie przemysłowa, czyli tam była zawsze
funkcja jakaś taka industrialna.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I całość tej dotacji jest przeznaczana na adaptację tego budynku?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To jest też taka duża kwota, prawda?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Ale to też niestety musi spełniać wszelkie wymogi galerii i też budynku instytucji
kultury.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jak później z utrzymaniem, bo to jest budynek, który należy do Miasta Gdańska?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy my później oddajemy w użytkowanie?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
W użyczenie, ale własność jest miasta.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Też takie ciekawe pytanie co radny Kłos wskazał, jaki tutaj udział ma samorząd
województwa skoro my dajemy nieruchomość, my dajemy finansowanie 9 mln zł,
wydaje się dużo.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Ale zwiększamy swój majątek.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak, ale później… czy tu już nie wkraczamy trochę, bo z boku tak to wygląda jak
patrzymy na te liczby, jakbyśmy my tutaj byli wręcz jakimś głównym fundatorem
tego wszystkiego, a instytucją prowadzącą będzie samorząd województwa?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Tak, Marszałek.
8

Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Przepraszam, nie wiem czy to będzie współprowadzone, czy nie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A nie znamy treści tego listu intencyjnego czy umowy, która ma łączyć później
Miasto Gdańsk przy prowadzeniu tej instytucji?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Mam tutaj napisane, że taki list jest, dlatego to przeczytałam. Podpowiada pani
kierownik, że jest taki list. Możemy go oczywiście również przekazać. Mam tutaj
korespondencję, ale tego konkretnego listu niestety nie mam.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To trochę wygląda tak, jakbyśmy lwią część ponosili, a samorząd województwa
później będzie później prowadził tą instytucję czy ten oddział, co nie zmienia
faktu, że sama idea mi się podoba.
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Jak my to rozumiemy i to postrzegamy jako Biuro jest to oczywiście duża
inwestycja, natomiast korzyść posiadania oddziału Sztuki Współczesnej, które nie
ma tak naprawdę na terenie naszego miasta…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A Łaźnia nie pełni tej roli?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Też pełni, oczywiście, jakby częściowo, natomiast jest troszeczkę inna formuła tej
instytucji czyli Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, bo tam jest funkcja tak
naprawdę edukacyjna i oczywiście też wystawiennicza i taka jednostka jak Muzeum
Narodowe, a szczególnie w tamtym miejscu próbowano znaleźć taką formułę, żeby
tak naprawdę w ogóle na tym terenie mieć tą placówkę, którą się możemy dosyć
mocno pochwalić jeżeli chodzi o ekspozycję również, stąd nakłady finansowe na
inwestycje.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Jak duży to jest budynek? Ile ma metrów mniej więcej?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Nie wiem, czy państwo kojarzą ten budynek. Zaraz bardzo blisko ECS-u, blisko tej
takiej estakady, czyli Popiełuszki, obok budynków mieszkalnych rzeczywiście, na
ul. Jaracza jest ten piękny budynek, w którym kiedyś był jakiś klub muzyczny, a na
dwóch piętrach mieściły się sale ekspozycyjne. Rzeczywiście on jest w formie
swojej architektonicznej przecudny. To jest najbliższy budynek tego typu ECS-u,
obok hotelu Gryf.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
O co mi chodzi. Myślę, że to bardzo dobry, ważny pomysł, żeby te tereny
zagospodarować, bo są zaniedbane, a są przepiękne i lepiej szybciej niż później, bo
później nie będzie co zbierać, ale jak dajemy nieruchomość, dajemy pieniądze,
mamy swoją instytucję miejską to pytanie radnego Kłosa jest tutaj moim zdaniem
jest bardzo zasadne, dlaczego np. nie przeznaczyć tego na rozwój naszej miejskiej
instytucji? Bo patrzę trochę na to, bo wiadomo, zadania mamy podobne…
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Kompetencyjnie trochę jest tak, że rzeczywiście jeżeli mamy na terenie naszej
wspólnej przestrzeni jaką jest Gdańsk, Muzeum Narodowe ze swoją również
kolekcją, możliwościami współpracy na poziomie wymiany również sztuki, to jakby
naturalnym partnerem do tego typu, do tworzenia w ogóle oddziału tak jak zawsze
z reguły taka jest praktyka, jest właśnie tego typu jednostka. Rozumiem, gdzie
krąży ta wątpliwość, natomiast wydaje mi się to najbardziej logiczne rozwiązanie.
Nie tworzenie od podstaw, albo gdzieś doczepianie, tylko pójście tak naprawdę
naturalną linią jaką po prostu mamy.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Powiem jedną kwestię z pewnej strategii kulturalnej i tej infrastruktury, której w
wielu miejscach na mapie Gdańska po prostu brakuje i też jeżeli chodzi
lokalizacyjnie, też pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale bądź co bądź w
obrębie tej planowanej inwestycji są inne oferty kulturalne, a są białe plamy na
terenie miasta, więc takim naczelnym argumentem moim zdaniem jest przede
wszystkim ratowanie tej tkanki, tej nieruchomości, która jak słusznie tutaj radny
zauważył, rzeczywiście po prostu niszczeje. Tak samo jak Dom Chodowieckiego też
i Komisja Budżetu i Komisja Kultury miały też zagwozdkę i też myślę, że w dużej
mierze właśnie był ten argument, i dużo łatwiej komunikacyjnie i odległościowo
dojechać do innych propozycji kulturalnych miasta czy samorządu województwa,
niemniej jednak ratujmy nasze dziedzictwo.
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Patrząc też na takie wzorce światowe, to co dzieje się np. w Skandynawii, bardzo
często umieszcza się w bardzo wielkiej bliskości, nawet czasem w jednym budynku
wiele funkcji kulturalnych, jednych, po to, żeby ludzie mogli swobodnie, dokładnie
przepływać między nimi, w ogóle do niego pójść, bo ktoś, kto będzie odbiorcą Sali
koncertowej B 90, typowo komercyjnej inicjatywy, może się zainteresuje i jednak
do takiego miejsca jak Centrum Sztuki Współczesnej pójdzie w innym celu. Takie
jest myślenie w ogóle o przestrzeni kulturalnej.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Trzeba też mieć na uwadze, że ta część miasta ma się rozwijać w najbliższym
czasie i jakby argument ratowania tego budynku przemawia do mnie. Pan
przewodniczący wskazał, że też mamy instytucje miejskie, które można by po
dotować. Tak. Tylko nie wiemy w jakim procencie, a jednak projekt wspólny
Ministerstwa Kultury, Marszałka Województwa i miasta to pytanie czy nas samych
stać by było, żeby utrzymać poziom takiej placówki jeżeli chcielibyśmy to zrobić
sami, czy to jednak by nie wyszło drożej.
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeżeli chodzi już o samą kwestię utrzymania tej całej kubatury to rozumiem, że to
na plecy samorządu województwa?
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak, to będzie jednostką Muzeum Narodowego.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
My inwestujemy w budynek, natomiast później już...
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
W obsługę nawet też osobową…
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
I obiekt dostępny dla gdańszczan.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakbyśmy też mogli prosić w tym mailu o przesłanie tego listu intencyjnego.
Pani Celina Zboromirska – Bieńczak – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds.
Kultury
Tak, już zapisałam.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
To też nam ułatwi decyzję później na sesji. Czy jest jeszcze jakiś głos w dyskusji?
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 85.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Celinę Zboromirską – Bieńczak – Zastępcę Dyrektora Biura
Prezydenta ds. Kultury, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 85. (Opinia nr 4-2/19-6/2019).

PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Nr
XX/361/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendiów Kulturalnych Miasta
Gdańska – druk nr 53.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.27.2019).
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
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Powiedziała: tytułem wprowadzenia Miasto Gdańsk przyznaje trzy rodzaje
stypendiów. Stypendium kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych
przeznaczone jest na realizację projektów twórczych, na prace twórcze
zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu. Przyznawane jest
osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem
kultury. Drugim rodzajem stypendiów jest stypendium kulturalne Miasta Gdańska
Młody Gdańszczanin przyznawane osobom fizycznym do 30 roku życia. Na realizację
projektu o charakterze kulturalnym, artystycznym i tutaj przez projekt artystyczny
i kulturalny rozumie się w szczególności czynny udział w konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych, warsztatach, kursach twórczych o zasięgu co najmniej
ogólnopolskim, studia w zagranicznych szkołach artystycznych. Trzeci rodzaj
stypendium jest to stypendium kulturalne Miasta Gdańska Fundusz Mobilności,
które też jest przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością
artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów o charakterze
artystycznym i kulturalnym. Tutaj przez ten projekt artystyczny rozumiemy w
szczególności czynny udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, rezydencjach i
innych projektach kulturalnych i artystycznych odbywających się poza Gdańskiem
ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Przygotowany
projekt uchwały zawiera zmiany szczegółowych zasad i trybu przyznawania
stypendiów kulturalnych Miasta Gdańska. Zmiany te podyktowane są koniecznością
wprowadzania przejrzystych reguł określających możliwości starania się o
przyznanie dofinansowania do realizacji projektu kulturalnego oraz artystycznego w
ramach funduszu stypendiów kulturalnych, ale także dążeniem do zaproponowania
wnioskodawcom komunikatywnego formularza wniosków. Wprowadzane zmiany
mają doprowadzić do unikania nieporozumień na etapie wypełniania formularzy
wniosków o przyznanie dofinansowania oraz zarysowanie klarownych zasad
przyznawania i rozliczania stypendium kulturalnego dzięki doprecyzowaniu
wątpliwych kwestii zawartych w regulaminach. Chcąc dążyć do realizacji założeń
Strategii rozwoju Gdańska, którego jednym z celów jest podniesienie atrakcyjności
Gdańska jako miejsca sprzyjającego rozwojowi twórców i artystów wprowadzenie
zmian usprawniających dla ludzi kultury współtworzących i wzbogacających ofertę
kulturalną miasta poprzez podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Czy
chcą państwo, żebym omawiała poszczególne zmiany w regulaminie?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja bym prosił, bo z tego co pani przeczytała to jest tak ogólne, że nie wiadomo do
końca o co chodzi.
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Wprowadzone zmiany. Stypendium kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych.
Zostało tutaj doprecyzowane pojęcie prac twórczych, czyli są to prace, które
zmierzają do powstania dzieła, wykonania utworu, zorganizowania wydarzenia
artystycznego lub kulturalnego. Natomiast stypendium nie obejmuje dofinasowania
kosztów podróży, przejazdów, zakupów środków trwałych, nieruchomości,
honorariów dla osób trzecich, działań organizacyjno – produkcyjnych, ponoszenia
opłat administracyjnych i innych. Przewodniczący komisji. Obradom komisji
przewodniczy dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. W przypadku jego
nieobecności zastępca lub inna osoba wybrana spośród członków komisji. Został ten
zapis doprecyzowany, bo generalnie …
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czym się różni to co teraz ma być od tego co było?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
To jest doprecyzowanie poprzednich zapisów.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Podczas komisji stypendialnych bardzo często zasiadające osoby w komisji miały
wątpliwości czy pewne czynności są pracą twórczą konkretnej osoby czy są
projektem realizowanym z osobami trzecimi, bo zgłaszane były całe projekty. Nie
zgłaszano się z własnym projektem. Te środki nie były przeznaczane na potrzeby
osoby, która definiowała siebie jako twórcę tylko przeznaczane były na opłacanie
osób trzecich, usług, czasami usługi wydawnicze, tłoczenie płyt. To były takie
zakresy, które wchodziły już bardziej w projekty grantowe. W związku z tym
zostało to bardziej zawężone i określone do prac twórczych wykonywanych przez
osobę zgłaszającą propozycję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy de facto ma to zmierzać do tego, żeby krąg odbiorców tego stypendium był po
prostu mniejszy, bardziej już…
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Rzeczywiście twórca dostał stypendium, które wspiera proces twórczy osoby
zgłaszającej się w tym konkursie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale to stypendium jest przyznawane w nagrodę za już osiągniętą pracę twórczą czy
na tą pracę twórczą?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Nie. Na konkretny projekt twórczy własny.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Czyli eliminujemy takie technikalia, a bardziej skupiamy się na aspekcie
artystycznym?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Tak. Do tej pory było możliwe, nie było to doprecyzowane, więc bardzo często
składane były wnioski, gdzie wskazywano, że usługa poligraficzna będzie wykonana
w ramach stypendium, tymczasem to stypendium ma wspierać proces twórczy i
utrzymanie samych artystów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeszcze jakieś zmiany są istotne?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Został wydłużony termin składania oświadczeń przez osoby, które zostało
przyznane stypendium z 7 do 14 dni. To taki ukłon w stronę artystów, ponieważ
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często mieli problem z dostarczeniem środków w ciągu 7 dni, więc ten termin
wydłużyliśmy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jeżeli chodzi o kwoty to tutaj się nic nie zmienia?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Nie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jakie są standardowe takie stypendia?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Ogólna pula na stypendia to jest 500 000 zł. Na stypendium kulturalne Miasta
gdańska, którego są 3 edycje w ciągu roku jest 300 000 zł po 100 000 zł na każdą
edycję. Stypendium Kulturalne Młody Gdańszczanin 2 edycje w ciągu roku dwa razy
po 40 000 zł. Stypendium Kulturalne Fundusz Mobilności nabór jest w trybie ciągłym
120 000 zł.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jest jakaś minimalna pula przyznawanego stypendium?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Nie. To artysta właśnie składa opis projektu z kosztorysem i komisja się pochyla i
nad projektem, rozpatruje i decyduje.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Decyduje Komisja. Są zapraszane osoby z uczelni wyższych, z Akademii Sztuk
Pięknych, z Akademii Muzycznej, dyrektorzy instytucji artystycznych, oceniają
każdorazowo propozycje i te propozycje mogą dostać dofinansowanie w bardzo
wysokiej kwocie, jeżeli rzeczywiście one będą wysoko ocenione. Mogą też dostać
pomniejszone w stosunku do proponowanej kwoty jeżeli komisja uzna, że dana
propozycja nie zasługuje na takie dofinansowanie, bądź może być zupełnie
odrzucona.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W tej komisji Rada Miasta też ma jakąś swoją reprezentację?
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tak, jeden członek z Komisji Kultury.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
My wybieraliśmy kogoś?
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Nie, Komisja Kultury.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Już delegowała kogoś czy jeszcze nie?
Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze
Prezydenta ds. Kultury
Jest Andrzej Stelmasiewicz.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 53.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Ewę Adamską – Kierownika Referatu ds. Mecenatu
Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury, a następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 53.
(Opinia nr 4-2/20-7/2019).

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 2-osobowej rodziny
repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska – druk nr
78.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.52.2019).
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy
przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący,
szanowna komisjo zwracam się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 2osobowej rodziny repatrianckiej. Jest to małżeństwo, które przyjechało do nas z
Kazachstanu. Małżeństwo zaproszone na podstawie uchwały i zaproszenia
Prezydenta Miasta z 2018 roku. Natomiast ze względów formalnych rodzina dotarła
do nas dopiero 24 stycznia. Jest to małżeństwo, które przyjechało po
siedmiokrotnej próbie połącznia się wpierw z córką, a w tej chwili już też z synem,
który przybył do Gdańska w 2017 roku, więc w tej chwili będzie to duża rodzina. Są
w tej chwili już w Gdańsku. Otrzymali mieszkanie w okolicach Ujeściska, a pomoc,
o którą wnioskujemy to są środki na początkową adaptację do czasu przyznania
środków z budżetu państwa, które są przyznawane 3 do 6 miesięcy z opóźnieniem
w stosunku do przyjazdu rodziny do Gdańska, więc jest to taka pomoc na
faktycznie początkowy pobyt i dotychczas 7 000 zł było na osobę, czyli jest to
kwota, która była przyznawana w poprzednich latach.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jednorazowo?
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Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Jednorazowo, tak.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: Czy Centrum Pomocy
Pracy Socjalnej Nowy Port czy jakaś pracę, jakaś pomoc ze strony miasta wyszła?
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Tam jest szerzej. Jest też udzielana pomoc związana z przygotowaniem
językowym, stosowne wsparcie jest udzielane łącznie z tym, że otrzymaliśmy z
Gdańskiej Infrastruktury Społecznej meble do wyposażenia mieszkania też
nieodpłatnie, więc tam, gdzie jest to możliwe to taka pomoc jest udzielana.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Z tej wypowiedzi wynika, że wszystkie prawne aspekty tam, gdzie może samorząd
„zaingerować” to tam ta pomoc jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości, a państwo
radni?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja też nie mam wątpliwości, że trzeba pomagać repatriantom, natomiast chciałem
spytać tylko jak to jest, czy zawsze jest uchwała przy każdej z rodzin, tak, patrząc
praktycznie i czy one się różnią jakoś te dofinansowania? Od czegoś to zależy?
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Nie. To dofinansowanie na początek jest co do zasady podobne w stosunku do
poprzednich lat, natomiast są dwa tryby zapraszania rodzin, albo jest to
zaproszenie Prezydenta, zapraszano rodzinę, albo z bazy RODAK i miasto
generalnie rocznie zadeklarowało możliwość przyjęcia dwóch takich rodzin.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Minimum dwóch w uchwale jest. To jest zawsze na zaproszenie czy z tego RODAK-a
też?
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Tak jak mówię są dwie możliwości.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale to nie jest tak, że tylko na zaproszenie, tylko jakoś różnie? Od czego to zależy?
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Jest taka i taka możliwość. To zależy od, po pierwsze od możliwości wskazania
miasta przez mieszkańców, docelowych mieszkańców, przez repatriantów i
możliwości też przyjęcia, bo jeśli z zaproszenia Prezydenta zostały miejsca już
wykorzystane to wtedy z bazy jest trudniej. To zależy od lat, natomiast tutaj
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akurat jest cudowna okoliczność łączenia rodziny o co rodzina zabiegała przez 7
lat.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Chciałem podpytać o praktykę. Czyli to mniej więcej jest tak, że w przypadku, w
którym bezpośrednio nie zwracają się konkretne rodziny do Prezydenta to wtedy
się korzysta z bazy RODAK, a jak się zwrócą bezpośrednio to często wystosowuje
się te zaproszenia, tak?
Pani Maria Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i Projektów
Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
Jest taka możliwość.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 78.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Maślak – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Programów i
Projektów Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 78. (Opinia nr 4-2/21-8/2019).

PUNKT – 5
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinasowanie
działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji
zabytkowego spichrza „Błękitny Baranek” w Gdańsku – druk nr 83.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.57.2019).
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały. Powiedział: Szanowni państwo
prośba o akceptację projektu uchwały. To jest kontynuacja wspólnych działań na
tym spichrzu Błękitny Baranek. W latach 2016 – 2017 Muzeum Archeologiczne, bo to
ono zawiaduje tym spichrzem, wykonuje te prace wykonało pierwsze dwa etapy
tych prac ratunkowych dla tego obiektu. Tam były środki i samorządu województwa
i Ministerstwa Kultury i w 2017 Rada Miasta wyrażała zgodę na pierwsze tych
wsparć. Teraz w roku 2018 przygotowano kolejny zakres prac na łączną kwotę
2 154 880 zł, z czego środki Województwa to było 1 700 000 zł, dotacja z
Ministerstwa Kultury 450 000 zł i Miasto Gdańsk 300 000 zł. Natomiast sytuacja
rynkowa, która ma miejsce od ubiegłego roku powodowała zwiększenie kosztów
jeśli chodzi o rynek i w związku z powyższym pan Marszałek w październiku
ubiegłego roku wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą o wsparcie na to zadanie w
17

kwocie 250 000 zł. Takie wsparcie zostało zabezpieczone w budżecie na rok 2019, a
ta uchwała mogłaby to wsparcie ziścić, czyli udzielić pomocy samorządowi
województwa właśnie w kwocie 250 000 zł po to, żeby te prace można było
ukończyć. To są zakresy na tym etapie związane z takimi działaniami jak kolejne
etapy prac budowlano – konserwatorskich, wzmocnienie fundamentów, izolacji,
prace naprawcze ściany południowej, czyli kolejne etapy ratowania tego obiektu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: dwa poprzednie lata,
mamy rok 2019 i kiedy planujemy zakończyć?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Właśnie ta nasza pomoc, jeżeli państwo się zgodzą, zostanie udzielona pozwoli
właśnie te prace zakończyć i w tym roku udostępnić już obiekt, bo on w tej chwili
ograniczenia z korzystania z powodu prac.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jesienią, tak?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, w
Tak jest planowane.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy są jakieś pytania, zażalenia, uwagi? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 83.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Dawidowskiego – Dyrektora Wydziału Programów
Rozwojowych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 83. (Opinia nr 4-2/22-9/2019).

PUNKT – 6
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i
adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana – druk nr 82.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.56.2019).
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały. Powiedział: szanowni państwo
tym razem prośba o akceptację wsparcia dla Centrum Św. Jana, które znajduje się
w obiekcie kościoła Św. Jana w Gdańsku. To jest cykliczne wsparcie. Miasto od
wielu lat uczestniczy wspierając działania inwestycyjne, adaptacyjne tego obiektu.
Ostatnia zawarta umowa przewidywała przez kolejne lata 2017, 2018 i 2019 po
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300 000 zł takiego wsparcia. Zostały one zabezpieczone odpowiednio w budżetach i
w prognozie. Natomiast to jest ostatni rok tego wsparcia i corocznie, tak
przewidują przepisy, musimy zawierać umowę na każdą z tych transz. W związku z
powyższym jeśli państwo jako Rada zaakceptują to ostatnia z tych transz 300 000 zł
zostanie przeznaczona m. in. na konkretne prace konserwatorsko – restauratorskie
przy zabytkach ruchomych tym razem kościoła Św. Jana. Są tu wymienione te
zabytki: ołtarz główny, organy boczne, prospekt organowy. Na to te środki zostaną
przeznaczone jako ostatnia, trzecia transza tego trzyletniego cyklu pomocowego,
który realizujemy dla Urzędu Marszałkowskiego, który odpowiednio przekazuje te
środki do Centrum Św. Jana.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Marszałek ile ze swojej strony? On jest właścicielem tego kościoła? Jaka to jest
forma prawna?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Nadbałtyckie Centrum Kultury jest w dyspozycji kościoła. Jest to niewątpliwie
zabytek gdański.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Chciałby się powiedzieć, że poczuwamy się.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Poczuwamy się, tylko chcę zrozumieć zasadę jak szeroko Miasto Gdańsk inwestuje
też w te zabytki, które nie są własnością Miasta Gdańska?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
To jest pomoc. To jest zawsze wkład do projektu. To nigdy nie jest cała wartość
projektu. Możemy ściągnąć cały kosztorys jeżeli pan radny sobie życzy.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
To byłyby dane historyczne z wielu ostatnich lat. Umowa, o której wspominałem
zawarta w roku 2017 na trzyletni cykl wsparcia. Też nie stanowi znaczącego
procentu wsparcia. Nadbałtyckie Centrum Kultury i Urząd Marszałkowski z różnych
źródeł pozyskują te środki. Oczywiście możemy to ograniczyć do ostatniej umowy?
Czy jakiś ostatni okres podać? Ostatnia umowa jest trzyletnia.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nie chodzi mi tak naprawdę o ten konkretny obiekt, tylko ciekawi mnie czy
państwo macie jakąś ewidencję, prowadzicie jakąś listę obiektów, które nie są
własnością Miasta Gdańska, które są zarządzane czy są własnością sejmiku, ile tego
jest i w jakich kwotach to wspieramy? Bo to inaczej też wygląda w liczbach jak
mamy zbiorczo te dane i możemy to jakoś ocenić, zobaczyć jak to się zmienia.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Zakres jest duży tego o czym mówi pan radny, dlatego, że to nie tylko dotacje, tak
jak tu mówimy o dotacji na kościół Św. Jana dotyczący działalności prowadzonej
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tam kulturalnej. Natomiast odrębną kwestią jest w ogóle cały program udzielania
dotacji przez miasto na zabytki, które prowadzi nasz Konserwator Miejski,
przeprowadza taki konkurs dotacyjny, cykliczny, gdzie udziela wsparcia na zabytki,
dla różnych podmiotów, więc temat jest bardzo szeroki. Czy taka statystyka za
ubiegły rok?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Powiedzmy, że za ostatnie dwa lata, żeby mieć jakieś porównanie, żeby zobaczyć
jak to się zmieniało. Też myślę, że może to być dla nas ciekawa wiedza jak to
ewaluuje, bo te zabytki szczególnie teraz, w kontekście tego, sami wszyscy
jesteśmy świadkami Bazylika Św. Mikołaja, Bazylika Św. Bartłomieja. Pytanie na ile
tutaj Miasto Gdańsk będzie musiało zabezpieczać fundusze niedługo pod własne,
piękne zabytki, bo tutaj dochodzą nas wszystkich niepokojące informacje, że to
może być naprawdę poważny problem Głównego Miasta i musimy się zacząć
zastanawiać chyba w ogóle nad zwiększeniem budżetu w tym kierunku ratowania
tego dziedzictwa, a w pierwszej kolejności musimy zadbać o też swoje. Pozostałe
instytucje też muszą starać się, ale nie chcę czarnowidztwa tutaj…
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Ciężko mi tutaj gradować, które są nasze, bo tak naprawdę wszystkie są nasze.
Wszystkie te zabytki, o których mówimy…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Wszystkie są nasze, wszyscy z nich korzystamy, natomiast Miasto Gdańsk może
ubiegać się o dotacje, różnego rodzaju wsparcia dla tych, których jest
właścicielem. Liczę na to, że samorząd województwa nie tylko od Miasta Gdańsk
stara się otrzymywać dotacje, tylko z jakiś innych też miejsc.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Myślę, że na pewno o wszystkie możliwe granty są wnioskowane, bo wiadomo, że
lepiej uzyskać te środki z jakiś instytucji zewnętrznych niż z własnych budżetów,
natomiast jakby dzielenie zabytków na nasze i nie nasze, które są w naszym
mieście budzi wątpliwości.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja dzielę pod względem prawnym, bo prawo dzieli pewne rzeczy.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Myślę, że jesteśmy w stanie przygotować państwu jako Komisji zestawienie,
informację zbiorczą, bo zbierze mój wydział, natomiast będzie to informacja z
całego przekroju Miasta za lata 2017-2018.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 82.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Dawidowskiego – Dyrektora Wydziału Programów
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Rozwojowych, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 82. (Opinia nr 4-2/23-10/2019).
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Drogą komentarza, bo radny Kłos też tak powiedział, że takie nasze, nie nasze,
znaczy są bardzo różni właściciele, mogą być organizacje pożytku publicznego,
mogą być kościoły w sensie instytucji kościoła katolickiego, prawosławnego,
różnego, może być samorząd województwa i jest Miasto Gdańsk. Wcale nie jest tak
łatwo powiedzieć gdzie są jakieś granice, gdzie np. Miasto Gdańsk powinno czynić
większe te nakłady, a gdzie inne, a to co jest naszą własnością to tak naprawdę
ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o własności lokali, ustawa, która wprost
zobowiązuje nas jako Miasto Gdańsk pod groźbą odpowiedzialności karnej
utrzymania swojego majątku w należytym stanie, więc ja tutaj nie mówię tylko
dlatego, że coś jest nasze, wasze, itd. tylko, że na nas ciąży prawny obowiązek,
czasem o tym zapominamy, dbania przede wszystkim o to, co jest wpisane w
księdze wieczystej jako własność Miasta Gdańska.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ostatnio nasz kolega radny Skiba bardzo mocno w tym temacie działa w Gdańskich
Nieruchomościach. Głośno jest o tym. Rozumiem, że komentarz zakończony.
Przechodzimy do pkt 6A.

PUNKT – 6A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki – druk nr 88.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.62.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Szanowni państwo jest
to zmiana uchwały z 2016 roku. Mieliśmy zabezpieczone środki w Europejskim
Banku Inwestycyjnym 500 mln zł. Dotyczyło to roku 2017 i 2018. W 2017 291 mln zł,
w 2018 r. 209 mln zł. Nie skorzystaliśmy z tego kredytu. W związku z tym
planujemy skorzystać z tego kredytu w tym roku. Jak skorzystamy, w jakiej
wysokości to się okaże jak będą inwestycje realizowane. Niemniej jednak taką
uchwałę jesteśmy zobowiązani mieć w celu zaciągnięcia takiego kredytu. Kredyt
jest zaplanowany na rok bieżący w wysokości 500 mln zł, a więc w tej samej
wysokości.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Czyli to samo co w poprzednich latach, tylko w poprzednich latach nie
skorzystaliśmy.
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Mamy otwartą umowę.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Czyli przedłużamy linię kredytową na kolejny rok.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Dokładnie. A jak to w praktyce będzie, ile zrealizujemy to w zależności jakie będą
potrzeby.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mamy jakieś koszty związane z tym?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
W tej chwili nie mam kosztów oszacowanych, ale mniej więcej to się kształtuje 3
miesięczny WIBOR plus marża, ale to jest marża taka bardzo minimalna, także 0,02
lub 0,03%, 0,05%.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani Skarbnik już mówi jakbyśmy już zaciągnęli ten kredyt.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Gdybyśmy zaciągnęli.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Są jakieś koszty za to, że my to odnawiamy?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Nie, tutaj nie ma żadnych kosztów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jakąś składkę z tytułu tego utrzymania też nie płacimy?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Na ten moment nie ma składek, także jest to kredyt naprawdę bardzo korzystny
porównując nasze banki komercyjne, a jak się ukształtuje to zobaczymy.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 88.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 88.
(Opinia nr 4-2/24-11/2019).
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PUNKT – 7
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 86.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.60.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: szanowni państwo jest
to zmiana uchwały przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest tutaj bardzo
dużo zmian. Jest to uchwała porządkująca. Tak jak zwykle co roku się to odbywa.
W związku z powyższym pokrótce ją omówię. Zwiększamy plan dochodów ze
środków unijnych na zadania bieżące czyli tzw. projekty miejskie na kwotę
1 235 165 zł. Dotyczy to dwunastu przedsięwzięć. One są szczegółowo opisane w
uchwale w załączniku. Jeśli państwo macie pytanie co do konkretnego projektu to
bardzo proszę. Jednak ja omówię te ramowe zmiany. Zwiększamy również dochody
z tytułu wydatków majątkowych, a więc na zadania inwestycyjne na kwotę
83 483 343 zł. Również szczegółowo są one omówione. Jak również zwiększamy w
związku z niewykonaniem w ubiegłym roku zadań inwestycyjnych i dotyczy to 63
przedsięwzięć, 63 zadań, czyli praktycznie odtwarzamy kwoty niewydatkowane w
ubiegłym roku, z różnych przyczyn, wiadomo, to już pan dyrektor wspomniał jaka
była sytuacja w ubiegłym roku. Zobaczymy jak w tym roku sprawy pójdą co do
rozstrzygnięcia przetargów i wznawiania postępowań. Jest tego sporo. Jak również
mamy 4 nowe przedsięwzięcia, przedsięwzięcie pod nazwą Civic eState, jest to
miękki projekt, który dotyczy stworzenia „Aktywatora Obywatelskiego” na wzór
doświadczeń miasta Neapolu. Wartość całego przedsięwzięcia to jest 2 699 978 zł i
uczestniczą tu miasta z Europy takie m. in. jak Neapol, Barcelona, Amsterdam,
Gandawa oraz Miasto Gdańsk. Nowe przedsięwzięcie to jest również oddział
Muzeum Narodowego, o którym już Biuro Prezydenta ds. Kultury wspomniało. To
jest nowe przedsięwzięcie w tym roku na kwotę 5 176 000 zł, natomiast w
przyszłym roku planujemy 4 659 000 zł. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego
GOKF. Tutaj jest zrealizowany I etap na kwotę 12 000 000 zł, z czego 4 500 000 zł
dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki i zgodnie z tą umową Miasto
zobowiązało się do wykonania II etapu, który będzie planowany w 2020 i 2021 r.
Łączna kwota to jest 16 000 000 zł, a dotyczy budowy zaplecza treningowego z
małą architekturą, budynku zaplecza sportowego z wyposażeniem i zewnętrznej
infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Kolejne to jest
budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To jest nowe
przedsięwzięcie. To są PSZOK-ki.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W jakim miejscu będą?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Ulica Meteorytowa i ul. Elbląska.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
A Wrzeszcz?
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Przyszły rok.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W tej chwili jest tylko jeden PSZOK?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Przy wysypisku jest.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A Meteorytowa gdzie to jest?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Owczarnia.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A Elbląska to w którym to jest miejscu? Gdzieś przy stadionie żużlowym?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Tak, kawałek za. Zaraz przy drodze, zaraz przy Elbląskiej. Tam wiem, że Rada
Dzielnicy bardzo naciska, żeby jak najszybciej się ten PSZOK pojawił.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Generalnie bardzo potrzebne inwestycje, dyrektor Kiszkurno, dyrektor Dawidowski
bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście to jest oczekiwana inwestycja, bo podrzucane
są wszędzie te odpady, a jesteśmy gdańszczanami, płacimy podatki i możemy za
darmo te odpady pozostawić.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Z gabarytami był największy problem, żeby je w cywilizowany sposób przewieść,
ale może jechać do PSZOK-a, nie musi jechać na Szadółki.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Poza tym tam też można brać stamtąd, bo to jest miejsce wymiany.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Jak są meble dobrej jakości to można będzie przyjść i je sobie po prostu zabrać.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To będzie zadaszone?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Tak, to będzie cały taki projekt. Tam będzie osoba odpowiedzialna za to. Będą tam
takie rzeczy jak świetlówki, będzie można wyrzucać, żaden gruz czy jakieś
materiały niebezpieczne. To są raczej takie mniejsze ilości, zużyte lekarstwa. To
będzie w małych kontenerach. I też będą takie wiaty. To też będzie pełnić taką
rolę edukacyjną. Tam będą warsztaty z segregowania odpadów. Będzie to w ładny,
nowoczesny sposób używane.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Zwłaszcza w Niemczech jest to bardzo popularne.
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Radny Krystian Kłos – członek Komisji
W Szczecinie się bardzo dobrze sprawdzają.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Z kolegą Kłosem jeszcze jako działacze dzielnicowi o to zabiegaliśmy.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Rada Dzielnicy Chełm jest z kolei przerażona, że wysypisko śmieci się szykuje.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Nie. To jest ładny, estetyczny budynek z zielenią i tam nie będzie żadnych
odpadów takich miękkich komunalnych. To małe ilości, gdzie po prostu z domu
mamy jakąś zużytą farbę i to będzie cyklicznie zabierane, to będą małe ilości i w
żaden sposób niezagrażające bezpieczeństwu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Wspominała pani radna o tym, że na Chełmie się niepokoi Rada Dzielnicy?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mnie też pytali czy PSZOK jest planowany na Chełmie.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jest planowany. Na Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dyrektorem Kiszkurno już
żeśmy o tym rozmawiali. Uspokajał na, że nie będą dam składowane żadne odpady
niebezpieczne, nie będzie też odpadów resztkowych, więc nie będzie żaden fetor
się unosił na całą dzielnicę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakiej wielkości?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
To jest taki baraczek z zadaszeniem pod kontenery z zieleńcem urządzonym.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Objętościowo więcej stacji benzynowej niedużej wielkości.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I żadnych niebezpiecznych substancji.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jest tam funkcja rekreacyjna i edukacyjna dotycząca właśnie tego jak
gospodarować odpadami też w gospodarstwach rodzinnych. Projekty są naprawdę
fajne.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Estetyka może nie parku, ale na pewno nie straszy.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jest to wkomponowane w architekturę miejscową. Wygląda to przyjaźnie bardzo.
Ma być 6 takich PSZOK-ów.
25

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
To są wymogi związane też z przepisami oczywiście.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Wynika to z ustawy, bo inaczej będziemy płacić karę, Ministerstwo Środowiska
będzie nakładało na nas karę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli przepisy mówią o PSZOK-ach na ilość mieszkańców? Czy jak to jest?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Te lokalizacje, z tego co pamiętam co pan dyrektor mówił, te lokalizacje są
wybierane tak, żeby właśnie ta gęstość zaludnienia mieszkańców w danym rejonie,
który obsługuje dany PSZOK, żeby … są jakieś algorytmy do tego, więc nie umiem
dokładnie wskazać danych.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Może pod okręgi, bo jest 6 okręgów.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Wątpię, żeby to miało związek z okręgami wyborczymi.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Chodzi o okręgi wywozu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
To też jest ważne, bo tych zadań jest tutaj naprawdę dużo, więc każdy omawiać
tak szczegółowo, ale to co państwa interesuje…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Na jaką kwotę zmieniamy łącznie?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Jeszcze ważne dla państwa windy przy Armii Krajowej, które nie działały to tutaj
też jest zaplanowana kwota zwiększając 1 400 000 zł, z czego 400 000 zł to jest
odtworzenie z ubiegłego roku i milion dodatkowo i na przyszły rok 1 500 000 zł. W
sumie 2 900 000 zł.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
To jest na wszystkie windy.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Wyczerpaliśmy ścieżkę remontowo – naprawczą, trzeba wejść po prostu w
procedurę.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Także jest to tutaj ujęte.
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Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
To jest w czasie poukładane?
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Założenie jest takie, że powinniśmy w tym i w przyszłym roku już mieć komplet
wszystkich 5 wind, posiadać już jako nowe, bo tam jest zarówno szyb windowy, jak
i konstrukcja, która jest w środku, to wszystko będzie podlegało zaprojektuj i
wybuduj dlatego, że jest to dopasowanie technologii od razu do określonej
przestrzeni. To są przystanki. One mają określoną ilość miejsca, ciągi
komunikacyjne. To musi być do niezbędnego minimum. Nie będziemy
przebudowywać w żaden sposób infrastruktury, która towarzyszy, bo chodzi o to,
żeby w odpowiedni sposób zainstalować tam szyb windowy i windy. W przypadku
Pohulanki jest to ważne i bardzo priorytetowe, bo jest powiązane skrótem do
szpitali, do wejścia tutaj, niedaleko, po sąsiedzku. Natomiast w przypadku
Odrzańskiej jest to skomunikowanie przystanku. Na dzisiaj oznaczonego jako
wyłączonego z obsługi osób niepełnosprawnych. On już od jakiegoś czasu ma takie
oznaczenia. Próbowaliśmy pozyskać wykonawcę na remont poprzez działania
wspólnie z GZDiZ-tem, ale koszty tych, które zgłaszali wykonawcy spowodowały, że
unieważniliśmy te przetargi, jednak będziemy tam robić działania inwestycyjne.
Pohulanka powinna pójść na pierwszy ogień, a Odrzańska w dalszej kolejności.
Takie są sugestie też GZDiZ-tu jeśli chodzi o priorytety.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Perspektywa dwóch lat oczami mieszkańca, który ma problemy z komunikacją to
trochę długo.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Zdajemy sobie sprawę, dlatego ta Pohulanka jest w pierwszej kolejności, bo
Odrzańska była już od jakiegoś czasu wyłączona, jak gdyby nie planowano tych
podróży z użytkowaniem przystanku Odrzańska, natomiast Pohulanka działała do
listopada i do listopada można było jeszcze korzystać z tych wind. Ostatnie
badania, które przeprowadza rutynowo nadzór spowodowało, że już nie chcieliśmy
ryzykować. Trzeba było wyłączyć je z użytkowania. Niestety oba, analizowaliśmy
tam również tymczasową kładkę przez tory, kładkę w poziomie szyn, żeby można
było przy tym, gdyby jedna z nich przeszła to korzystać chociaż z jednej, po prostu
przedostawać się między peronami, natomiast niestety obie wymagają już
inwestycyjnych działań. Już nie da się remontu przeprowadzić. Koszty remontu
przewyższają jakąkolwiek logikę, a nie spowodują na wiele lat poprawę stanu, bo
to będzie dalej do naprawy.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 86.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 86. (Opinia nr 4-2/25-12/2019).
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PUNKT – 8
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VI sesji Rady Miasta Gdańska
z 7 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.61.2019).
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: w budżecie miasta
Gdańska zwiększamy dochody głównie z dotacji celowych finansowanych z Unii
Europejskiej na kwotę 23 368 177 zł. Dotyczy to tych wszystkich zadań
inwestycyjnych, które są również w WPF-ie przytoczone, także nie będę ich tutaj
powtarzać. Również zwiększamy wpływ środków z wydzielonego rachunku
dochodów własnych 393 098 zł. Jest to zgodnie z przepisami, po prostu na koniec
roku budżetowego w placówkach oświatowych jest rachunek dochodów własnych.
To jest właśnie na wyżywienie, tam są spadki, darowizny i te środki na koniec roku
każda jednostka musi przekazać do miasta. Natomiast my w kolejnym roku Miasto
po stronie dochodów przyjmuje i jednocześnie zwraca te środki jednostkom, żeby
mogły dalej, bo to są praktycznie ich pieniążki, środki finansowe na ich potrzeby, a
głównie właśnie na drobne remonty, na wyżywienie.
Po stronie dochodów również mamy dotacje z Gminy Kolbudy 280 160 zł. Dotyczy
ona przebudowy potoku Kowalskiego. Mamy też zwrot niewykorzystanych dotacji
celowej z Muzeum Miasta Gdańska. Kwota 3 368 525 zł. Była ona przeznaczona na
remont dachu w Wielkim Młynie finansowanych ze środków Unii Europejskiej i
będzie ona po stronie wydatków wykorzystywana w 2020 roku.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Równowartość tego.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Remont już się chyba rozpoczął?
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Tak, tylko to jest II-etapowe. Zwrócono środki niewydatkowane, ponieważ w tym
roku też jest budżet przeznczony dla Muzeum. To będzie konsumowany tegoroczny
budżet, a równowartość będzie na 2020 rok, ponieważ wszystko się przesuwa o
kilka miesięcy.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Po stronie dochodów również mamy wpłatę ze spółki Centrum Hevelius oraz PB
Górski 1 408 240 zł, która również w tej wysokości jest przeznaczona na wypłatę
odszkodowań ZRID i dodatkowe prace drogi w okolicach Wrzeszcza.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dokładnie jaka ul. Wrzeszcza?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
To jest ul. Hynka, Nad Stawem.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
To dotyczy dokładnie jeśli chodzi o odszkodowania to dotyczy to układu
drogowego, który zaczyna się na wysokości ul. Hynka i Nad Stawem, przechodzi
pod, taki jest projekt, Al. Żołnierzy Wyklętych i włączy się w ul. Hynka.
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Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Słyszałem, że zrezygnowano z tej koncepcji.
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Nie, nie zrezygnowano, tylko odłożono w czasie z tego powodu, że dzisiejsza
sytuacja ruchowa w tamtej okolicy nie powoduje, żeby przebijanie się pod
Żołnierzy Wyklętych było dzisiaj priorytetem. Dzisiaj ten kosztorys szacowany jest
na dwadzieścia kilka milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam, komplet, całości
rozwiązań i ta sytuacja ruchowa, która się dzisiaj dzieje przy Galerii, ale też
jeszcze nie zrealizowany wątek zabudowy pasa startowego, to ma być połączenie
takie między dzielnicowe, równoległe go torów, równoległe do przyszłej Drogi
Czerwonej, która ciągle przecież jest w planach miejskich, miało usprawnić to
połączenie, natomiast niezależnie od tego pozyskaliśmy dokumentację,
dokumentację ZRID-ową, potrzebne są odszkodowania, również są umowy
partnerskie z inwestorem to jest on zobowiązany do wpłaty równowartości tych
odszkodowań jako część swojego udziału w tym przedsięwzięciu i to w tej chwili
jest procedowane, ponieważ ta wpłata się pojawi, stąd zmiana, o której mówi pani
Skarbnik.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dziękuję.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Szanowni państwo zmniejszamy dochody z tytułów wpłat opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pierwotnie szacowaliśmy, że te kwoty będą kształtować
się na poziomie 136 mln zł. Jednak korygujemy do 124, bo tak nam wychodzi z
wyliczeń i takiej kwoty się spodziewamy. Zmniejszamy również kwotę 1 011 677 zł
subwencja części oświatowej na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
W Wydziale Rozwoju Społecznego odtwarzamy środki, które nie były wydatkowane
w roku 2018 na kwotę 9 027 805 zł. Dotyczy to programów Erasmus w placówkach
oświatowych na kwotę 1 719 713 zł. Jak również takich największych pozycji po
stronie wydatków. Zwiększamy o 1 040 000 zł na Gdański Ogród Zoologiczny na
dokarmianie zwierząt, czyli na zakup karmy 800 000 zł i 240 000 zł na
nieprzewidziane remonty. Jak również odtwarzamy środki w Biurze Informatyki,
kwota 504 674 zł, w tym 357 074 zł na rozbudowę oprogramowania w Gdańskim
Centrum Kontaktu. Jak również na zwiększenie funkcjonalności drogą elektroniczną
programu Otago 147 600 zł. Zwiększamy również kwotę w Wydziale Skarbu
22 046 000 zł. To jest kwota odszkodowań głównie ZRID-owskich i wiemy, że to jest
niecała kwota, że w ciągu roku jeszcze pojawią się dodatkowe kwoty na
zabezpieczenie, na odszkodowania ZRID-owskie.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
ZRID-owskie jakby pani mogła przypomnieć.
Pani Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych. To jest taki rodzaj pozwolenia na
budowę.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
W Biurze Prezydenta ds. Kultury zwiększamy dotację podmiotową w kwocie 500 000
zł dla Europejskiego Centrum Solidarności. Jest to na działalność głównie
utrzymaniową powiązaną z merytoryczną, ale głównie na koszty utrzymania. Jak
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również wspomniana już dotacja 5 176 000 zł dla Muzeum Narodowego przy ul. Doki
i Jaracza. W Wydziale Programów Rozwojowych odtwarzamy niewydatkowane
środki na 2019 rok 90 417 950 zł. To z tych największych pozycji.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To Centrum Kontaktu. Mówimy o rozbudowanie oprogramowania?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Tam się nie odbył przetarg na system informatyczny i nie podpisano umowy. Będzie
w tym roku ta kwota zrealizowana. Takie mam informacje. A co dokładnie,
konkretnie, dlaczego to nie wiem.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Pewnie były zaplanowane środki, nikt pewnie nie przystąpił do przetargu.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Kwota niewydatkowana z zeszłego roku przechodzi na ten rok.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale to już funkcjonuje?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Funkcjonuje, ale system informatyczny …
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Też mam mieszkanie, a teraz trzeba je wyremontować, nie znam szczegółów,
fajnie jakbyśmy dostali jakąś informację.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Dobrze, poproszę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Centrum Kontaktu ile funkcjonuje, dwa, trzy miesiące, czy więcej?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Więcej, od jesieni.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pytanie jakie mają oprogramowanie, bo jak nie mają oprogramowania to jak oni
funkcjonują?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
To jest na rozbudowę oprogramowania. One już jest i zostało przyjęte w ubiegłym
roku. To jest rozbudowa pewnie o dodatkową funkcjonalność.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Moglibyśmy otrzymać więcej informacji. Jakbym mógł poprosić o kilka informacji. Z
jakiego oprogramowania obecnie korzystają przy załatwianiu swoich zadań. Na co
ma te 357 000 zł, na rozbudowę jakiego, jakie funkcje ma realizować, i czy bez
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tego oprogramowania byli w stanie od rozpoczęcia swojej działalności, w jaki
sposób działali do tej pory bez tego oprogramowania?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Dobrze.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Też jestem za tym, żeby ta informacja wpadła.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli chodzi o ten ECS to rozumiem, że chodzi o te 500 000 zł.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
To jest ta sytuacja, ponieważ jak państwo wiecie pierwotnie był budżet planowany
na wyższą kwotę w związku z Ministerstwem Kultury. Ponieważ jest dotacja
zmniejszona to miasto zadeklarowało kwotę 500 000 zł, a Marszałek 200 000 zł.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile kosztuje łącznie funkcjonowanie ECS-u?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Poproszę o informację. Samo utrzymanie bieżące?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak, bieżące, z wynagrodzeniami, z podziałem na to wszystko. W związku z tym, że
jest dość dużo kontrowersji wokół Europejskiego Centrum Solidarności…
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Za chwilę mamy wolne wnioski. Porozmawiamy o ECS-ie.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Te dane są, oczywiście, ale one są w połączeniu z imprezami, wszystkimi
wydarzeniami.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak czy inaczej jakby takie wyliczenie na co, bo z takich oficjalnych danych
wynikało, że 20 mln zł rocznie, a ile z tego idzie na bieżąco. Ile udaje się ECS-owi
zarobić w ciągu roku?
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Przychody z biletów?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nie tylko z biletów, również z wynajmu. Na świecie takie instytucje działają tak,
że ogromną większość swoich środków pozyskują w ten sposób.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Rozumiem, że do wolnych wniosków tego nie bierzemy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeszcze wrócimy.
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Nie ma problemu, możemy wrócić.
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska
Czyli te dwie sprawy.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący poddał
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu
uchwały zawartego w druku nr 87.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 1 głosie
przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, zawarty w druku nr 87. (Opinia nr 4-2/26-13/2019).

PUNKT – 9
Budżet Obywatelski 2019 i 2020 roku.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, Budżet Obywatelski 2019 w wyniku
głosowania gdańszczanek i gdańszczan do realizacji trafiły 82 projekty, 73 spośród
nich są to projekty dzielnicowe, 9 projektów są to projekty ogólnomiejskie.
Projekty, w momencie, kiedy trafiają do realizacji, są wybrane są kierowane do
odpowiednich wydziałów czy jednostek organizacyjnych miasta, które zgodnie z
tym, czym się zajmują są realizatorami. I tak 42 projekty, największa liczba trafiła
do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
trafiło 11 projektów, Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymał 9 projektów do
realizacji, Gdański Ośrodek Sportu 7, Wydział Rozwoju Społecznego 3, Gdańskie
Nieruchomości 2 projekty, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 2,
Wydział Środowiska 1 projekt.
Jeżeli chodzi o stan realizacji, oczywiście musimy mieć świadomość tego, że jest
początek roku, jest luty, więc z natury rzeczy tak krótki czas nie daje możliwości,
żeby były rozpisane już przetargi, albo, żeby były rozpoczynane prace, natomiast
stan wygląda w ten sposób: w trakcie opracowania projektu koncepcyjnego jest 29
zadań, w trakcie postępowania przetargowego, w tym na przygotowanie
dokumentacji 23 zadania, w trakcie pozyskiwania map i warunków technicznych 18
zadań, zaplanowane lun wykonane konsultacje z wnioskodawcami jest to 6 zadań,
wybrany wykonawca został do 5 zadań, brak ofert, kolejne postępowanie na
wyłonienie wykonawcy jest to 1 zadanie. Te projekty, dla których zostali wybrani
wykonawcy są to mniejsze projekty i dotyczą one np. aktywnych spacerów z
wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego. Wykonawcą jest Fundacja My
ToMamy. Projekty treningi aktywizujące Open pod chmurką w trzech dzielnicach
Przymorze Wielkie, Zaspa Rozstaje i trening ogólnorozwojowy i wzmacniający
biegaj bez kontuzji, tu został wybrany wykonawca jeden ten sam do tych trzech
projektów GET Active Łukasz Marszałkowski. Umowy zostały zawarte 29 stycznia
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tego roku. Jeszcze jeden projekt sąsiedzka szkoła 2019. Do końca stycznia zostały
zawarte umowy zlecenia z nauczycielami i koordynatorem, które realizowane będą
do końca 2019 roku. Tak jak mówię, musimy się jeszcze troszkę wstrzymać, żebym
mógł troszeczkę więcej powiedzieć, albo, żebyśmy mogli zobaczyć efekty realizacji
tych projektów i pewnie będzie to druga połowa roku. Budżet Obywatelski 2019
zakładał, że możliwa jest realizacja projektów w cyklu dwuletnim. Natomiast
jednostki organizacyjne miasta wiedzą o tym doskonale, że ten cykl dwuletni
dotyczy tylko projektów, które są naprawdę skomplikowane albo, dla których np. w
postępowaniach przetargowych po raz kolejny nie udaje się wyłonić wykonawcy,
więc założenie jest takie, żeby jednak projekty były zrealizowane w przeciągu
roku. Pewnie część przejdzie na rok 2020.
Jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski 2020 nie do końca wiem czego Komisja
oczekuje, co miałbym powiedzieć? O tym, jakie są założenia do kolejnej edycji?
Czy o tym, jaki mamy harmonogram?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Myślę, że i to i to.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Podstawowa kwestia, państwo przegłosowaliście na sesji uchwałę w sprawie
budżetu, przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżet Obywatelski. On zawiera
założenia na kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego, nie tylko na tą najbliższą. Z
czego się cieszymy to to, że ta uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego po uprawomocnieniu się w ciągu 14 dni
wchodzi ona w życie. Dzięki temu możemy już przygotowywać dokumenty,
zarządzenia Prezydenta, które będą określały regulamin, tryb konsultacji, terminy,
itd. Chcielibyśmy bardzo, żeby okres składania wniosków rozpoczął się od 16
marca. Potrwa on, tak jak w poprzednich latach, miesiąc czasu, więc troszkę
jesteśmy spóźnieni w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych, ale też na
swoje usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że jest to wynikiem tego, że musieliśmy
teraz podjąć tą uchwałę. Uchwała, opublikowanie w Dzienniku Urzędowym, to
zajmuje troszkę czasu, więc pewnie ten nabór rozpocznie się jakieś dwa tygodnie
później, natomiast nie zmienia to całej procedury związanej z Budżetem
Obywatelskim. Mieszkańca będą mieli miesiąc czasu na składanie projektów,
głosowanie będzie we wrześniu. Tak naprawdę jednostki czy wydziały urzędu będą
miały po prostu dwa tygodnie mniej czasu na to, żeby ocenić te projekty.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Kiedy ta uchwała została opublikowana?
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Nie pamiętam.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Pamiętam, że w momencie omawiania uchwały tej nowej dotyczącej Budżetu
Obywatelskiego pan przewodniczący Płażyński zgłaszał wniosek, skądinąd bardzo
słuszny, odnośnie draftu umowy do tych realizacji projektów na terenach
spółdzielczych i jeżeli byłby gotowy to byśmy bardzo prosili.
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Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Sylwia Betlej wtedy była i wtedy prosiliśmy o to jako Komisja.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Dobrze, przekażę to do Komisji.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Żeby ewentualnie jak już będzie to tworzone, to żebyśmy też przed ostatecznym
rozporządzeniem żebyśmy mogli dostać ją do zaopiniowania wskazówek
ewentualnie.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Przekażę to do Komisji jak będziemy mieli gotowe. Nie jest jeszcze gotowe. Jest to
konsultowane z radcą prawnym i jak tylko będzie to przekażę Komisji.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Chciałbym jeszcze dopytać o terminy. Jakby pan był uprzejmy jeszcze raz
powtórzyć.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
W całej pewności możemy powiedzieć kiedy, jak przygotujemy te zarządzenia i
terminarz. Natomiast chcemy, żeby rozpoczęły się 16 marca przez okres miesiąca
czasu czy 30 dni. Chcielibyśmy wystartować od 16-go. Myślę, że się uda.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy są jeszcze pytania? Tutaj nie przewidujemy głosowania tylko dyskusję, którą w
tej chwili, rozumiem, że zamykamy.
Pan Maciej Kukla – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze
Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Dziękuję serdecznie. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć w drugiej
połowie roku jeżeli państwo będziecie chcieli stałe raporty ze stanu realizacji to
my je opracowujemy generalnie raz na kwartał i jeżeli będzie potrzeba w innym
terminie to przygotujemy.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
W czerwcu jeszcze mamy zaplanowaną też tą kwestię, więc mam nadzieję, że
będziemy mogli się bardziej szczegółowo zapoznać.

PUNKT – 10
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Korespondencji żadnej nie mamy. Kolejna sprawa, jest nowa osoba w Komisji,
witamy Michał w Komisji. Będzie nam miło z tobą współpracować.
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Radny Michał Hajduk – członek Komisji
Mi również.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Kolejna sprawa czyli najbliższe posiedzenie Komisji. Mamy zaplanowane 12 marca.
Tak jak się umawialiśmy drogą mailową. To jest to specjalne posiedzenie, wtorek,
godz. 16:00, Gdańskie Centrum Multimedialne.
Kolejna sprawa to ECS.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Czy Biuro Kultury ma zostać w tej sytuacji?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakby pani dyrektor miała jeszcze chwilę. Pani dyrektor, panie przewodniczący,
szanowni drodzy koledzy, koleżanki, w ostatnim czasie pojawiło się dość dużo
spekulacji medialnych, dużo niestety też takiego politykowania wokół
Europejskiego Centrum Solidarności nie wskazując palcem kogo mam na myśli, a to
jest faktycznie instytucja, która dysponuje bardzo dużym budżetem. Pracuje w niej
zdaje się, że prawie 100 osób.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
86 etatów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To taka pokaźna liczba. Miasto Gdańsk jest organem prowadzącym, więc bardzo
proszę, liczę na to, że się przychylicie państwo do tego, żeby moim zdaniem
najlepiej na najbliższej Komisji Budżetowej oczywiście tutaj stacjonarnej zaprosić
pana dyrektora Basila Kerskiego, aby móc z nim pomówić o tych wyzwaniach, które
stoją przed ECS-em, omówić to jak ECS finansowo stoi, w jaki sposób się do tej
pory rozwijał, jakie są plany. Mnie to interesuje biorąc szczególnie biorąc pod
uwagę tą atmosferę, która się wytworzyła i też wiele takich rzeczy stricte
finansowych, które myślę, że jako budżetowa komisja szczególnie powinniśmy mieć
na względzie.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ja jestem za. Ktoś jest przeciw?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Pan przewodniczący wystosuje zaproszenie. Trzeba porozmawiać.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Mam taką prośbę, jeżeli takie zaproszenie mogłoby wyjść stosunkowo wcześnie do
pana dyrektora, ponieważ on rzeczywiście jest często zapraszany, ale też jako gość
różnych paneli dyskusyjnych, żeby mógł sobie to zaplanować i planując kalendarz
odmówić np. jakieś organizacji, bo często jest rzeczywiście poza, reprezentuje
miasto.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ostatni poniedziałek marca. Przychylając się do prośby, postaramy się, żeby mail
wyszedł stosunkowo szybko. Kolejna kwestia 7 marca mamy sesję. Może się
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zdarzyć, nie powinno, ale może być tak, że coś jeszcze będzie skierowane do
Naszej Komisji. Krystian mówiłeś, że coś masz przed sesją.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Mamy z Michałem Komisję Rewizyjną przed sesją.
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Jeszcze ze mną też.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
My zawsze przed sesją klub robimy.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Przypomnę, że na Komisji Kultury radni też prosili o spotkanie z dyrektorem
Kerskim.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Na tej teraz?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Na tej na pewno nie, bo przewodniczący nie wystosował zaproszenia.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Może zrobimy wspólne posiedzenie odnośnie ECS i wyczerpali temat?
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Myślę, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja się obawiam wtedy trochę takiej atmosfery wiecowej. Im będzie więcej radnych
tym zaczną się dyskusje, a można by było normalnie o finansach porozmawiać, ale
oczywiście to byłoby prostsze. Zakładam, że nie każdy będzie w stanie
powstrzymać emocje niestety, jak będzie więcej osób, ale oczywiście dostrzegam
te niewątpliwe, też rozumiejąc, że pan dyrektor Basil Kerski ma też harmonogram
dosyć napięty to może byłoby wygodniej.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Część pytań może się powielać, a być może też perspektywa Komisja Kultury może
być dla państwa odkrywcza.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jako członek Komisji Kultury mogę powiedzieć, że bardzo.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Na Komisji Kultury na pewno w tym miesiącu nie będzie ten temat stawał,
ponieważ przewodniczący Stelmasiewicz nie wystosował zaproszenia. Przed
następną jest taka szansa.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Komisja jest w środę o 16-tej.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jestem za połączeniem.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli jako dodatkowe posiedzenie, tylko i wyłącznie poświęcone tej sprawie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Każdy z nas ma swoje grafiki. Jestem jednak za osobną komisją. Przepraszam.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Jestem przeciw połączeniu. Uzasadnię. Dla pana dyrektora to będzie o tyle
korzystne, że będzie pewnie drugi raz odpowiadał na niektóre pytania.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ja jestem za.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Możemy zaproponować termin naszej Komisji w ramach porządku obrad. Kończąc
tą dyskusję rozumiem, że propozycja ze strony Komisji jest taka, żeby wystosować
zaproszenie na tą już zaplanowaną Komisję, naszą Komisję 25 marca. W razie
gdyby pan dyrektor nie mógł to będziemy rozmawiać dalej. Czy są jeszcze jakieś
sprawy wniesione, wnioski? Dziękuję państwu w takim razie za dzisiejsze
posiedzenie.
Następnie Wiceprzewodniczący Jan Perucki zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.17:40
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