BRMG.0012.40.2019/KSiB

PROTOKÓŁ NR 6–4/2019
Z szóstego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 25 marca 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 sześć
osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji.
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 6 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. Wybór Przewodniczącego Komisji.
2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres kadencji 2019 – 2023
– druk nr 127.
Referuje: radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia
zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 124.
Referuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych – druk nr 125.
Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej

5. Europejskie Centrum Solidarności.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Kultury, zaproszeni goście: Pan Basil Kerski – Dyrektor
Europejskiego Centrum Solidarności

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Do Komisji zostały skierowane do zaopiniowanie projekty uchwał:
•

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk – druk nr 129.

Wiceprzewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku
obrad Komisji i omówić go w pkt 5A.
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Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za - jednogłośnie
• w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą
Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku – druk nr 128.
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku
obrad Komisji i omówić go w pkt 5B.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za - jednogłośnie
• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za
postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu
pobierania opłat – druk nr 131.
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku
obrad Komisji i omówić go w pkt 5C.
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:
6 za - jednogłośnie

PUNKT – 1
Wybór przewodniczącego Komisji.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Można zgłaszać kandydatury. Przy okazji skorzystam, że jestem przy głosie i w
związku z tym chciałbym zgłosić Krystiana Kłosa na funkcję przewodniczącego
Komisji. Wygłoszę taką króciutką laudację. Krystian rzeczywiście był jeszcze chwilę
temu radnym Dzielnicy Wrzeszcz Dolny przez 8 lat był przewodniczącym i
rzeczywiście był bliżej mieszkańców, tworzy Gdańsk naszych marzeń, robi wszystko
dla Gdańska i też sądzę, że jest wspaniałym organizatorem i będzie bardzo dobrze
wykonywał swoją funkcję. Ja Krystianowi oczywiście będę chciał pomagać w
pełnieniu tej funkcji, chyba, że dziś ktoś inny zostanie wyłoniony. Natomiast ja
serdecznie polecam państwu uwadze kandydaturę Krystiana Kłosa.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Ja również, jako, że to był głos można powiedzieć w jakimś sensie, chociaż my tutaj
wypowiadamy się merytorycznie co zdążyłem zauważyć, ale mógłby to być głos
odebrany jako głos po linii partyjnej, a ja jako osoba nie z tej partii i nie z tego
ugrupowania, nie z tego Klubu, chciałem również wesprzeć ten wniosek i
potwierdzić, że pan radny, mam nadzieję pan przyszły przewodniczący Krystian Kłos
jest osobą niezwykle kompetentną i osobą niewątpliwie nadającą się na funkcję
przewodniczącego. Także popieram w 100%.
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Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dziękuję panie radny.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Czy są jakieś kontr kandydatury? Nie widzę.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Ja się zgadzam.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jest formalna zgoda. Przystępujemy do głosowania jawnego. Mamy jednego
kandydata. Kto z państwa radnych jest za tym, aby Krystian Kłos objął
przewodniczenie naszej Komisji?
Głosowanie:
3 głosy za, 0 głosów przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące się
Radny Krystian Kłos – członek Komisji
Dziękuję za zaufanie.
Dalszym obradom Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji – radny
Krystian Kłos.

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska na okres kadencji 2019-2023 –
druk nr 127.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.101.2019).
Radna Beata Dunajewska – Przewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska
Szanowni państwo po raz drugi w tej kadencji podejmujemy uchwałę o
wynagrodzeniu dla Prezydenta Miasta Gdańska. Oczywiście jest to wyłączną domeną
Rady Miasta Gdańska, żeby tą uchwałę podjąć. Uchwała zasadniczo nie różni się od
poprzedniej i brutto kwoty wynagrodzenia dla pani Prezydent to jest 5000 zł
zasadniczej wypłaty, 2500 zł dodatku funkcyjnego, 3750 zł dodatku specjalnego i
wysługa lat jest mniejsza i jest to 500 zł. W przypadku pana Prezydenta Adamowicza
była ona wyższa. Razem to jest 11 750 zł brutto. Proszę o pozytywną opinię wobec
tej uchwały.
Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 127.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Beatę Dunajewską – Przewodniczącą Klubu Radnych
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„Wszystko dla Gdańska”, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 127. (Opinia nr 6-4/27-14/2019).

PUNKT – 3
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zadań,
na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 124.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.98.2019).
Pan Marcin Męczykowski – Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy
przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Co roku Rada Miasta jest zobowiązana do tego, aby w formie uchwały
przyjąć plan wydatków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Ten podział środków pozytywnie zaopiniowała Gdańska
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku
Publicznego. Podział środków bazuje na tych wydatkach, jakie wynikały także w
ubiegłym roku i z lat ubiegłych, natomiast samych środków jest więcej o blisko 200
tys. zł. W ubiegłym roku była to kwota ponad 7 mln 600 tys. zł. Teraz jest to kwota
ponad 7 mln 400 tys. zł. Natomiast ten wzrost wydatków wynika ze zwiększonych
kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W Gdańsku mamy 6 takich
warsztatów terapii zajęciowej. Zapewniają 227 miejsc dla osób z
niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku stawka na miejsce wzrosła o 100 zł, to w
tym roku również ta stawka wzrasta o 100 zł i to de facto powoduje to, że pula
wydatków na pozostałe zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jest troszkę mniej. Więc one proporcjonalnie zostały
uszczuplone. Dostaliśmy też taką analizę przygotowaną przez Zarząd Główny
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby zobaczyć jak te
wydatki kształtują się w innych powiatach, aby mieć też jakiś punkt odniesienia.
Więc to jest też to zgodne z tymi kierunkami wdrażanymi przez poszczególne
powiaty. Gdybym miał po kolei prześledzić te wydatki, to tak jak powiedziałem
najwięcej wydatków jest właśnie na dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej. To jest ponad 4 mln 300 tys. zł. To stanowi 57% całej alokacji.
Dodatkowo są to środki na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie
kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacja barier
architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz ortopedyczny.
Dodatkowo z tych środków, o których wspomniałem 2,5% przeznaczonych jest na
obsługę danego zadania. Te środki są podzielone między dwóch realizatorów,
pomiędzy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gdański Urząd Pracy,
dlatego też, tego nie powiedziałem, że cześć tych środków z tych 7 mln zł to są środki
będące w dyspozycji bezpośrednio Gdańskiego Urzędu Pracy, który przeznacza je na
aktywizację zawodową osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.
Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 124.
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Marcina Męczykowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. programów
społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 124. (Opinia nr 6-4/28-15/2019).

PUNKT – 4
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych – druk nr 125.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.99.2019).
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: uchwała, którą państwo dostaliście wprowadza drobne zmiany
kosmetyczne w treści uchwały. Dodaje się m. in., że są bezpłatne bilety dla dzieci,
że jest możliwość sprzedaży przez Internet biletów, że posiadacze Gdańskiej Karty
Mieszkańca raz w roku mają bezpłatny przejazd i najbardziej zmienioną treścią tej
uchwały to jest zmiana załącznika nr 2, czyli zmiana cen biletów, które zostały
zmienione z wysokości bilet normalny z 10 zł na 20 zł i bilet ulgowy z 5 zł na 10 zł na
wymienione trasy i to są trasy Żabi Kruk – Westerplatte, Nowy Port - Brzeźno i z
Brzeźna do Żabiego Kruku i trasa linia F6 czyli z Targu Rybnego do Sobieszewa i z
Sobieszewa do Targu. Te bilety zostały zmienione. Jaki jest cel tej zmiany? Cel jest
taki, żeby podratować trochę budżet, żeby ta dopłata z budżetu miasta była
mniejsza, ponieważ bilety nie były zmieniane od 2012 roku i wskaźnik odpłatności za
bilety jest 19%, czyli stosunkowo niewielki. Poprzez to podwyższenie tych biletów
mamy nadzieję, że nie zmieni się liczba korzystających turystów z tych linii wodnych,
natomiast będą większe wpływy do budżetu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ale jak rozumiem dla mieszkańców, dla nas gdańszczan, jeżeli mamy Kartę
Mieszkańca to raz w roku jest przejazd bezpłatny?
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Tak. Jest raz w roku przejazd darmowy.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Tym bardziej, że jest to atrakcja, którą tak na co dzień nie korzystamy.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Nie korzystają mieszkańcy. To turyści jeżdżą. Od 2012 roku nie były zmieniane te
ceny.
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Radny Michał Hajduk – członek Komisji
A zainteresowanie jest dosyć spore. Zresztą to widać w trakcie sezonu.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
I też porównując prywatnych przewoźników.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Żegluga Gdańska ma te ceny zdecydowanie wyższe.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Mogę powiedzieć, że w 2018 roku to było ponad 65 tysięcy pasażerów, z tych dwóch
linii skorzystało.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani dyrektor jeżeli faktycznie udział mieszkańców Gdańska jest niewielki w
posługiwaniu się tym wodnym środkiem transportu, ja sam też sobie bardzo chwalę,
fantastyczna wycieczka, ale jeżeli większość z nich nie korzysta z tego na co dzień
to czy nie warto w ogóle wyłączyć mieszkańców Gdańska z tej podwyżki tym, którzy
posługują się Kartą Mieszkańca Gdańska, aby one pozostały w takiej odpłatności jak
do tej pory poza tym jednym wejściem darmowym, skoro to i tak będzie dotyczyło
turystów, to dlaczego mamy zniechęcać, bo jednak jest też duża grupa rowerzystów
w szczególności, która też, z tego co pamiętam, korzysta z tego regularnie mimo
wszystko.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Przez per analogię zrobiliśmy, że mieszkańcy mają jednorazowy wstęp do innych
jednostek miejskich typu ogród zoologiczny, na stadion, to tutaj też po prostu w ten
sposób …
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Strategia Miasta Gdańska, jeżeli coś się nie zmieniło od ostatniego czasu, a chyba
nie, przeciwnie, cały czas zmierza w tym kierunku, żeby stawiać na te zielone środki
transportu i też w wykorzystaniu naszych nóg, rowerów i też każde tego rodzaju
możliwości przemieszczania się, które nie są związane z powodowaniem ruchu
samochodowego chyba są jak najbardziej mile widziane w dalszym ciągu i trzeba to
promować. I z tego punktu widzenia, jeżeli to nie jest faktycznie jakiś istotny
odsetek mieszkańców Gdańska, którzy z tego korzystają, a jednak część z nich tego
niewielkiego odsetka korzysta z tego regularnie, bo sam mam znajomych, którzy,
jakoś im się to kalkuluje, mieszkają, pracują w Nowym Porcie i wtedy, kiedy to
kursuje to z tego faktycznie korzystają, to nie wiem, czy to ich nie zniechęci po
prostu do korzystania. Skoro tak, to może warto jednak trochę dalej pójść, tym
bardziej jeżeli to nie będzie miało istotnego wpływu na budżet tego przedsięwzięcia.
Jak pani wspomina pani dyrektor jednak jest to skierowane przede wszystkim do
turystów i pod tym względem uważam, że jak najbardziej ta podwyżka jest zasadna
i dobra.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Ale do Ogrodu Zoologicznego też mamy jednorazowe wejście i też można
powiedzieć, że to jest aspekt ekologiczny.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Aspekt ekologiczny to nie jest.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Ale też mieszkańcy mogliby się domagać wielorazowego wejścia darmowego, tak
więc propozycja uchwały jest, że jeden raz.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W Strategii Miasta Gdańska nie ma stawiania na regularne odwiedzanie Ogrodu
Zoologicznego, a jest na regularne korzystanie z tych zielonych środków transportu,
więc ja bym, może, nie wiem, czy się ze mną koleżanki i koledzy z komisji zgodzą,
że dobrze byłoby to rozwinąć, a argument mówiący o tym, że analogicznie
mieszkańcy Gdańska za pomocą Karty Mieszkańca mogą korzystać tylko raz z
pewnych innych usług, uważam, że tu jest nie do końca trafione, bo w zasadzie jaki
to ma związek? Taka jest moja sugestia, żeby być może zastanowić się nad
autopoprawką z uwagi na to, ze już czasu niewiele dlatego, żeby rozszerzyć to i
jednak nie zwiększać tej kwoty dla tych, którzy dysponują Kartą Mieszkańca.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Też argumentem jest i trzeba wziąć pod uwagę też dochodowość. To nie ma być
dochodowe, ale poziom zwrotu opłat, które wynikają z biletów przy
dotychczasowych stawkach jest to zaledwie 19%, tak jak tutaj pani wskazała. Tak
naprawdę jakbyśmy chcieli, żeby te koszty wychodziły na zero to ten bilet musiałby
kosztować ok 50 zł. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli miasto dokłada już tak
dużo środków to tutaj zasadne jest, żeby ta cena była równa, a ten jeden przejazd
dla mieszkańca, ja też korzystam z roweru i często korzystam z tej trasy, bo jeżeli
chcemy przypłynąć na Westerplatte to z reguły jest to jednorazowy wypad w roku i
uważam, że ten poziom 19% jest na tyle niski, że wskazane jest jednak, żeby te
ceny…
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Szczególnie, że od 7 lat te ceny nie były podniesione. Także przez ten czas inflacja
była.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ale dochód też nasz rośnie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tak jak mówiłem, jak pani dyrektor powiedziała, że tak naprawdę odsetek
mieszkańców Gdańska korzystających z tego środka transportu jest naprawdę
niewielki.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie mamy badań.
Pani Maria Skoroszewska – Romel – Kierownik Referatu Ekonomicznego w
Wydziale Gospodarki Komunalnej
Nie mamy takich danych, bo to są dane ogólne.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nie ma badań odnośnie tego co powiedział pan przewodniczący, chyba, że są tutaj
jakieś badania, ale nie sądzę, odnośnie tego ile osób korzysta więcej niż raz z tego
środka transportu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie mamy takich badań.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Właśnie i pan przewodniczący też nie może mówić wprost, że większość korzysta …
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ja powiedziałem na swoim przykładzie mówiąc jako ja i rozpytując znajomych,
którzy też korzystają z infrastruktury miejskiej tej rowerowej, że raczej to są
pojedyncze podróże.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Reasumując, moje zdanie, po co mamy zwiększać koszt, który i tak chcemy przenieść
w znacznie większej mierze, i słusznie podnosimy te ceny, na turystów, którzy w
większości przyjeżdżają do Gdańska z krajów, gdzie się dużo lepiej zarabia, ze
Skandynawii, przede wszystkim ze Skandynawii, gdzie dla nich ta różnica to będzie
żadna różnica tak naprawdę. W dalszym ciągu to będzie niezwykle atrakcyjne, ale
skoro i tak odsetek mieszkańców Gdańska jedynie z tego korzysta to po co obciążać
ich jednak tymi podwyżkami jeżeli faktycznie ta Strategia Zielonego Gdańska jeżeli
chodzi o komunikację miejską ma być możliwie szeroka. Takie jest moje skromne
zdanie.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Ja mam nieco odmienne. Uważam, że to jest raczej atrakcja turystyczna, a nie
środek transportu jako taki, żeby właśnie z pkt A do pkt B w celach np. dojechania
do pracy, na uczelnię, itd. W związku z czym sądzę, że warto jednak zachować ten
jeden, analogicznie do innych przykładów darmowy przejazd dla gdańszczan
posiadających Kartę Mieszkańca i też nie rozróżniać tak, żeby ułatwić ten system.
Jestem za propozycją, która została przedstawiona.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 125.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Marię Skoroszewską – Romel – Kierownik Referatu
Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach
wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 125. (Opinia nr 6-4/29-16/2019).
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PUNKT – 5
Europejskie Centrum Solidarności.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Witamy pana dyrektora Basila Kerskiego. Może słowo wstępu, troszkę taki rys.
Wnioskodawcą zaproszenia pana dyrektora był pan radny Płażyński i głównie
będziemy się skupiać na kwestiach finansowych w związku z tym, że mamy Komisję
Budżetu, więc może pan powie parę słów jak generalnie wygląda budżet, wpływy,
wydatki, a później może przejdziemy do bardziej szczegółowych pytań.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dziękuję za zaproszenie. Jestem tutaj razem z Martą Kwaśnik, naszą Główną
Księgową. Ponieważ nie otrzymałem dokładnych informacji jakie kwestie państwa
najbardziej interesują to może przedstawię z naszej perspektywy naszą sytuację
finansową. Może zacznę od tego w skrócie, że w ostatnich latach staraliśmy się ze
wszystkimi organizatorami prowadzić dosyć dobre relacje, dosyć otwarte relacje.
Pamiętam ciekawą rozmowę w 2016 roku z Ministrem Glińskim. To było po przyznaniu
Nagrody Muzealnej Rady Europy, kiedy umówiliśmy się, że wszelkie spory i wszelkie
problemy, które pojawiają się wokół ECS-u, chcemy jednak razem rozwiązać i to była
rozmowa, w której pan Minister dosyć otwarcie powiedział, że nie satysfakcjonuje
go z jednej strony wysokość dotacji ze strony ministerialnej. Ona, od momentu
otwarcia była na wysokości, państwo wiedzą mniej więcej 7 mln zł, a proporcje,
szczególnie w Radzie to my mamy dwa gremia, Kolegium Historyczno – Programowe
i to jest gremium doradcze i drugie gremium Rada ECS-u, to jest gremium statutowe,
w tym też jakby podział głosów organizatorów i założycieli jest ustalony, i w
rozmowie ze mną Minister wyraził to ubolewanie. Zwróciłem uwagę po pierwsze, że
nie jestem organizatorem, więc prosiłbym bardzo, aby te uwagi zostały skierowane
do innych organizatorów. Obiecałem też następującą rzecz, Minister wyraził też
uwagi krytyczne co do programu i wówczas też do Wystawy Stałej. Przypominam ECS
został otwarty 30 sierpnia 2014 roku. Także my się spotkaliśmy na początku naszej
działalności. Udało nam się wspólnie ocenić Wystawę Stałą. Minister był mocno
zaskoczony tym, że byliśmy gotowi do oceny wystawy z krytycznego punktu widzenia.
Dla mnie to nie było zaskoczenie, bo wystawa cały czas jest otwarta. Byłem nawet
gotowy i tak zrobiłem, sfinansować też uwagi krytyczne. Oprócz tego prowadziliśmy
w ostatnich latach też w naszych gremiach debaty dotyczące wszystkich trudnych
kwestii. Tu chyba dwie były bardzo ważne. Jedna to jest rola Lecha Wałęsy w historii
Polski i też pytanie, czy rola kościoła jest adekwatnie przedstawiona. Podczas tej
rozmowy z panem Ministrem obydwaj byliśmy zgodni co do tego, że z punktu
widzenia odpowiedzialności finansów, ECS nie jest łatwym projektem, ponieważ
siedziba ECS-u, budynek, został też sfinansowany ze środków unijnych. Do 2021 roku
wszyscy organizatorzy też my jako jako zespół musiał uwzględnić pewne sztywne
parametry. Tym parametrem oczywiście oprócz oddanego budynku jest jego
niekomercyjne użytkowanie, a jeśli komercyjne to w dokładnie określonych ramach
przez Unię Europejską. To jest zachowanie stosunkowo wysokiej frekwencji rocznej.
To jest ćwierć miliona, której Unia Europejska od nas wymaga tak, aby budynek
oczywiście nie stał pusty, żeby prowadził działalność programową i to przez Unię też
określony poziom etatów, 86 etatów, na takim poziomie ta instytucja musi się
rozwijać do 2021 roku i pamiętam deklarację Ministra pod tym taką, jeśli wykonam
jakiś ważny ruch zasadniczy dotyczący finansów to poinformujemy pana, bo jesteśmy
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wspólnie odpowiedzialni też przed Komisją Europejską za trwałość tego projektu. 25
października ubiegłego roku byłem mocno zaskoczony, kiedy otrzymałem informację
od Ministerstwa iż nasza dotacja podmiotowa została dosyć mocno ograniczona do 4
mln zł, tym bardziej, że przez cały rok mieliśmy informację o tym, że możemy
planować na wyższym poziomie i pamiętałem słowa Ministra. To znaczy wyobrażałem
sobie konflikt w ten sposób, że np. pod koniec 2018 roku otrzymuję informację, że
w 2019 roku Ministerstwo na pewno zejdzie na pewien poziom, a wykorzystujemy
cały rok powiedzmy 2019 na rozmowy między organizatorami. Natychmiast
skontaktowaliśmy się z Ministerstwem. Po drugie natychmiast spotkała się nasza Rada
pod koniec listopada, natomiast stanęła rzeczywiście przed bardzo trudnym
wyzwaniem opiniowania budżetu i programu na ten rok 2019. Duża była chęć i wola
absolutnie deeskalacji więc zaproponowaliśmy rozmowy zakulisowe, poza medialne,
ponieważ Rada jest za dużym gremium, ponieważ był to jeszcze czas przed drugą
turą wyborów. To Przewodniczący Rady Paweł Adamowicz uznał, że może nie będzie
właściwym przedstawicielem do takich rozmów i sama Rada wyłoniła 3 osoby, 3
nazwiska osób, które nie mają dzisiaj żadnego mandatu politycznego aktywnego,
które zaproponowały zakulisowe rozmowy. Ja byłem w kontakcie telefonicznym,
listowym z Ministerstwem. Niestety do świąt Bożego Narodzenia nie udało nam się
ustalić możliwości spotkania. Ja miałem krótką rozmowę z Ministrem Sellinem w
grudniu, ale uważam do dnia dzisiejszego była to rozmowa jednak prywatna, więc z
niej jakby nic nie wyniknęło. Spotkaliśmy się jako Rada w trudnej sytuacji 11
stycznia, aby zaopiniować dokumenty, dokumenty dla nas bardzo trudne, bo
wynikało z nich, że oprócz dwóch dotacji celowych, które otrzymaliśmy, jedną od
Miasta Gdańska na Festiwal Solidarity of Arts i drugą od Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie Sali BHP. Właściwie nie pozostawały nam
środki na działalność programową w tym ważnym dla Gdańska też roku, dwóch
decydujących rocznic `39, `89 i jeszcze pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II
do Polski. I potem wiecie państwo co nastąpiło 13, 14-go stycznia. Mając nadzieję,
że ta sytuacja, śmierć Pawła Adamowicza, może otworzy jakąś szansę na rozmowy
ponowne zakulisowe, p.o. Przewodniczącego Rady pan Bogdan Lis zwrócił się
ponownie do Ministra z prośbą o rozmowy, o deeskalację. Niestety nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Za to poprosiliśmy panią Prezydent, wówczas pełniącą obowiązki
Aleksandrę Dulkiewicz o kontakt z premierem. Na skutek tego spotkania, na skutek
tej rozmowy z premierem doszło do spotkania pani Prezydent i pana Marszałka z
ministrami. Wynik tej rozmowy znacie państwo. Propozycja Ministerstwa, zmiany
struktur ECS-u, odrzucona przez tych dwóch organizatorów. Odbyła się też Rada 2
lutego, która też nie zaakceptowała tych propozycji. W międzyczasie ruszyła zbiórka
pani Patrycji Krzemińskiej na Facebooku. To są środki, które nigdy nie mogły i nie
trafią do ECS-u. Tutaj podmiotem, który przyjął te środki jest Fundacja Gdańska.
Jednocześnie do nas się zwracali obywatele z prośbą o przekazanie nam środków.
Sprawdzaliśmy to z prawnikami czy w ogóle nam wolno przyjmować środki. Prawnicy
uznali, że nie wolno prowadzić zbiórki. Nie prowadziliśmy zbiórki, ale możemy,
owszem otrzymywać takie dary, przy czym ważne jest też określenie, jakby, cel. I
mówiąc w skrócie przed nami w piątek następna Rada, która, no właśnie, oceni
sytuację, w której jesteśmy. Jak państwo wiecie trudna sytuacja. NSZZ Solidarność
wycofała swoich 2 przedstawicieli. Czekamy na zatwierdzenie kandydatury pani
Prezydent Miasta Gdańska do Rady i nie wiem, czy pana kandydatura została
zatwierdzona?
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Żadnego formalnego potwierdzenia nie otrzymałem.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ze strony Ministerstwa, ponieważ latem ubiegłego roku zwolniło się stanowisko
Ministra Sellina w Radzie. Była propozycja Ministerstwa, aby pan Kacper Płażyński
przejął tą funkcję, także my się też zgłosiliśmy do pana…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jestem trochę zaskoczony, że tyle miesięcy to trwa.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ja też jestem zaskoczony, zgłaszaliśmy się też do pana, abyśmy rozpoczęli naszą
współpracę, ale rozumiem, że czekamy jeszcze na formalne potwierdzenie pana
udziału w Radzie. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest następująca, ta zbiórka
Facebookowa została ograniczona do symbolicznej kwoty 3 mln zł. To są pieniądze,
które są w Fundacji Gdańskiej i tutaj prowadzimy niełatwe rozmowy, powiem
szczerze, ponieważ publicznie oczywiście ECS będzie odpowiadał i też jest kojarzony
z tymi środkami, ale w żaden sposób nie mamy bezpośredniego przełożenia i kontroli
tych środków, także tutaj ustaliliśmy z Fundacją Gdańską, pracujemy intensywnie
nad każdym szczegółem programu i potem na podstawie umowy określimy dokładnie
relacje, ale pozostaje powiem szczerze dla nas też niewygodna sytuacja
odpowiedzialności za każdą złotówkę, którą Fundacja Gdańska w końcu wyda. Na
nasze konto wpłynęły środki w wysokości prawie 3,5 mln zł dokładnie 3 mln 472 tys.
zł, przy czym zdecydowana większość tych środków została zadeklarowana jako
środki na rocznicę `89 roku, ponad 3 mln 200 tys. zł, na cele statutowe ok. ćwierć
miliona złotych. Kończąc już, jutro następne spotkanie bardzo ważne z miastem.
Właśnie, razem z miastem, razem z Fundacją Gdańską oraz zapraszając też wszystkie
instytucje kultury, które są zainteresowane obchodami, pracujemy nad bardzo
złożonym, bardzo bogatym programem święta wolności i solidarności od 1 do 11
czerwca. Wiem, że były uwagi, a dlaczego taka data. Po pierwsze jednak prowadzimy
naszą działalność dla obywateli, którzy pracują, dla młodych ludzi, którzy studiują,
chodzą do szkoły, a 3-4 to jest trudna data w tym roku. To jest poniedziałek i wtorek,
więc uznaliśmy, że nasza oferta jest najbardziej atrakcyjna dla rodzin, dla młodych
ludzi, także rozpoczynamy święto 1-2-go czerwca, tym bardziej, że 2 ma duże
znaczenie symboliczne. To jest rocznica pielgrzymki papieża. Uznaliśmy, że
zainteresowanie w Trójmieście, na Pomorzu i w Polsce jest tak duże, że dajemy
szansę ludziom też przyjechać w weekend, drugi weekend i przeżyć to święto, czy
przeżyć całą tą ofertę popularną, którą w pierwszy weekend prezentujemy. I różne
projekty dotyczące nowoczesnych form partycypacji obywateli. Akurat nam się
zamykają ze względów też organizacyjnych 11 czerwca, także przez te 11 dni
pokazujemy jakby bogactwo Gdańska, też dziedzictwa, demokracji. My na początku
kwietnia przed świętami przedstawimy państwu, opinii publicznej już szczegółowy
program. Jestem po pierwszej też rozmowie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W czwartek mam też spotkanie z Janem Kowalskim, pełnomocnikiem
Ministerstwa. Wymieniliśmy się głównymi kierunkami naszego programu. Staramy się
nie wejść sobie w konkurencję. Chcemy, żeby to było pozytywne święto naszej
demokracji, żeby jak największa ilość obywateli po prostu utożsamiała się. Bardzo
ważnym wyzwaniem jest też włączenie całej przestrzeni Miasta, także będzie to
święto nie tylko w ECS-ie, wokół ECS-u, ale w 14 miejscach miasta od przestrzeni
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stoczniowej do Muzeum Narodowego też włączamy wszystkie inne instytucje kultury
w ten bogaty program. Przepraszam za ten długi wstęp, ale chciałem, żebyście
państwo z mojej perspektywy poznali tą dosyć dynamiczną sytuację ECS-u.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję panie dyrektorze. Rozpoczynamy dyskusję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakąś formę przyjmiemy, bo ja nie ukrywam, mam przygotowane z 10 pytań.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Proszę, zaczynaj.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Odnosząc się do tego, o czym pan dyrektor przed chwilą wspominał, to tak dopytam,
mówił pan dyrektor o trzech przedstawicielach, którzy rozmawiali z Ministerstwem.
Kim byli ci przedstawiciele?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Teraz w lutym? Dwa spotkania. Ja jedno miałem spotkanie, wspominałem…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mówił pan dyrektor o tym, że wybraliście państwo trzech jakiś przedstawicieli tak,
aby nie angażować Prezydenta Adamowicza.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie. Prezydent Adamowicz uznał, że jest do dyspozycji oczywiście, ale chodzi o to,
żeby stworzyć taką sytuację, w której być może Ministerstwo Kultury by się wycofało
z tej decyzji, ponieważ budżet na 2019 rok został chyba w lutym uchwalony, także
jak zwracaliśmy się pod koniec listopada do Ministerstwa, mieliśmy nadzieję, że
rozmowy zakulisowe mogą się skończyć konkretną zmianą w budżecie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem, tylko kto …
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Tymi reprezentantami byli wiceprzewodniczący Solidarności pan Bogdan Biś, pan
Bogdan Lis i pan Władysław Frasyniuk.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I oni zostali jakoś umocowani przez Radę Europejskiego Centrum Solidarności?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
To była jakby ich propozycja i Rada przyjęła tą propozycję, że w imieniu Rady mogą
zwrócić się do Ministra. Tego samego dania dzwoniłem do pani dyrektor
departamentu Pauliny Florianowicz, która akurat była w Gdańsku w Muzeum
Morskim, ponieważ pan Minister Sellin razem z nią wręczał złoty medal Gloria Artis
panu dyrektorowi Litwinowi. Pan Minister ucieszył się jakby z tej propozycji
rozmowy, po czym następnego dnia zostałem poproszony jeszcze raz o pisemne
potwierdzenie, także zwróciłem się z pisemnym potwierdzeniem, listem, podałem
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nazwiska z prośbą o rozmowę. Do dnia dzisiejszego na ten list nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Tak samo jak Bogdan Lis po śmierci Pawła Adamowicza też nie otrzymał
odpowiedzi na prośbę spotkania z Ministerstwem.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze jak w tym wymiarze, bo rozumiem, że Europejskie Centrum
Solidarności jest czy też powinno być instytucją apolityczną. Zgadzamy się?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie partyjno-polityczną. Jeśli mogę na to pytanie odpowiedzieć.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli państwo pozwolicie jako też przedstawicielowi opozycji. Więc jak ma się do
tego … panie dyrektorze?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Wiem, że jednym z dokumentów rzadko cytowanym, czytanych, ale najważniejszym
jest Statut Europejskiego Centrum Solidarności. Tutaj trzeba mieć świadomość, że
to jest instytucja, która jest dosyć nietypowa. Oczywiście naszą ważną, główną
działalnością jest działalność archiwalno – muzealna upamiętniająca, ale
nieprzypadkowo formalno – prawnie nie jesteśmy muzeum, tylko jesteśmy instytucją
kultury, ponieważ w 2007 roku założyciele, a była to jeszcze jeśli mogę użyć tego
pojęcia, szeroka koalicja, bo to był rząd Jarosława Kaczyńskiego, Prezydentem
Miasta był Paweł Adamowicz, Marszałkiem Województwa był Jan Kozłowski, pan
Śniadek był przewodniczącym Solidarności, stworzono instytucję, która, przeczytam,
ma się też zajmować wsparciem jakby współczesnej kultury politycznej,
demokratycznej. Tylko w skrócie. Nie będę szczegółowo. Pierwszy pkt, cele,
oczywiście upamiętnienie. To jasne. Nie będę tego odczytywał szczegółowo, ale też
ciekawe, nie tylko naszego polskiego dziedzictwa, ale też antykomunistycznego całej
Europy Środkowej i Wschodniej. To jest ważny aspekt jeśli chodzi o kompetencje też
naszych pracowników. Drugi punkt jest bardzo ważny w tej debacie, inspirowanie w
oparciu o wartości nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych,
samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym. Trzeci punkt,
dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i
prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni. I czwarty czynne uczestnictwo w
budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego. Więc
dlatego rozróżniam między pojęciem partyjno – politycznym oczywiście. Ja jestem
akurat adwokatem pozytywnego pojęcia polityk,i jak my wszyscy tutaj, bo to jest
troska o wspólne dobro i o formy życia zbiorowego, więc jak najbardziej ECS jest
instytucją, która edukuje.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale czy Europejskie Centrum Solidarności powinno angażować się po którejkolwiek
ze stron sporu politycznego w Polsce?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
A dlaczego mnie się pan o to pyta?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Bo panie dyrektorze, skąd moje pytanie i skąd … zakładam, że śledzimy obaj prasę,
media i ten często zarzut, który również tworzymy my jako radni opozycyjnego klubu
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w mieście Gdańsku to jest jednak zaangażowanie Europejskiego Centrum
Solidarności w bieżącą konkurencję polityczną. Czego na przykład było w trakcie tych
trudnych negocjacji zwołanie konferencji prasowej, na której występował również
pan dyrektor, na którym wystąpiła cześć członków Rady Europejskiego Centrum
Solidarności, na którym wprost, pozwolę sobie zacytować, jakkolwiek by to może
nieelegancko zabrzmiało, pojawiały się takie hasła jak nie oddamy ECS-u PiS-owi, już
niedługo zmiana władzy, takie hasała. Czy to jest miejsce, bo jeżeli ECS ma
faktycznie jednoczyć wokół tej pięknej idei Solidarności, czy to jest miejsce na tego
rodzaju jednak, na takie odezwy polityczne, jakkolwiek by inaczej tego nie nazwać?
I czy to szkodzi czy pomaga?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Odnosi się pan do moich wypowiedzi czy do poszczególnych członków Rady?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pan dyrektor, członkowie Rady, to też są członkowie organu Europejskiego Centrum
Solidarności, a pan, panie dyrektorze jako szef tej instytucji, ja rozumiem, że tutaj
nie ma między państwem, organami, bezpośredniej zależności, że Rada to jest organ
pełniący rolę nadzoru, ale też biorąc pod uwagę też, że będą następne konkursy na
dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności, ja jako członek Rady Miasta Gdańska
powołany do tego przez mieszkańców Gdańska również do tej funkcji kontrolnej, też
chcę sobie wyrobić opinię, przepraszam, że tak personalnie w tej chwili, ale również
na temat poglądów pana dyrektora, żeby wiedzieć w jakim kierunku ECS może
zmierzać pod przywództwem pana dyrektora, więc dla mnie istotne jest to czy pan
dyrektor uważa takie odezwy w tym miejscu za stosowne czy niestosowne.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Po pierwsze myślę, że sytuacja była taka, że konferencja prasowa była absolutnie
potrzebna, aby ustosunkować się od debaty publicznej, w której te informacje, które
teraz państwu przekazałem, to nie był długi wywód, tylko próba przedstawienia
państwu wielotygodniowych działań za kulisami, aby doszło do porozumienia
deeskalacji, aby temat ECS-u w ogóle nie był tematem sporu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I ta konferencja pomogła deeskalować?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie. Powiem panu szczerze, że pierwszy punkt, czy może mi pan wytłumaczyć,
dlaczego kierownictwo Ministerstwa mi nie odpowiada na tak ważne propozycje?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja jestem radnym Miasta Gdańska, a ECS jest jednostką zarządzaną przez Miasto
Gdańsk, więc ja się nie wypowiadam za Ministerstwo. Ja panie dyrektorze pozwalam
sobie pana zapytać, bo taka jest też moja rola.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Powiem panu szczerze, że była to bardzo emocjonalna konferencja prasowa.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale czy dobrze, że była? Czy to pomogło?
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Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Po pierwsze z dwóch powodów. Nie udawajmy, że nic się nie wydarzyło w Polsce i w
kraju. Dla nas, dla mnie też osobiście do dnia dzisiejszego dramatyczne spotkanie
Rady 11 stycznia, kiedy się spotykamy i nie mamy żadnej odpowiedzi na prośbę
skierowaną do Ministerstwa o deeskalację, o rozmowy i to przypomnę, zwrócili się
bohaterzy naszej historii, autorytety. Potem przychodzi śmierć Pawła Adamowicza.
Ponowna próba rozmowy, deeskalacji. Jakby wystąpienia przedstawicieli
Ministerstwa były takie jakby się nic nie przydarzyło, jakby ECS nie zwracał się z
prośbą o deeskalację, o rozmowy zakulisowe. Wystosowano też propozycję zmian
struktur, które niestety nie są zgodne ze statutem, o których oczywiście można
dyskutować.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Statut można zmienić.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Oczywiście, w długofalowym …
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Cały czas nie uzyskałem od pana dyrektora odpowiedzi czy to było dobre czy nie?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Była to bardzo emocjonalna konferencja prasowa. Nie będę teraz recenzował
bohaterów sierpnia Bogdana Borusewicza. Sam odpowiada za swoją wypowiedź. Ja
się czułem w tamtych tygodniach jakbym był bohaterem opowieści po prostu Franca
Kafki, z jednej strony są fakty, a z drugiej strony my jesteśmy krytykowani za
polityczność, za stronniczość, mimo, że staraliśmy się cały czas i stąd też mój długi
też wywód, zaproponować wszystkim stronom, aby się dobrze czuli w naszej
instytucji i w niej partycypowali. Łącznie, jak pan wie, wspomniałem dotację celową
na salę BHP. Stworzyliśmy bardzo dużą przestrzeń na terenie stoczni, w której chyba
każdy Polak może czuć się dobrze, za którą ja też odpowiadam. Środki finansowe,
które przechodzą przez ECS one nie przepływają, za które ponoszę
odpowiedzialność, i bardzo żałuję, że nie udało się utrzymać dosyć pluralistycznej
przestrzeni. Jeśli pyta się mnie pan jako dyrektora ECS-u, tak jak powiedziałem,
jesteśmy instytucją, która ma promować postawy obywatelskie. Jesteśmy instytucją,
która zobowiązana jest bronić pewnych wartości np. uniwersalnych praw człowieka,
więc jestem osobą publiczną, która ma poglądy na ten temat i je wyraża. Pytanie
jest w jaki sposób się wyrażam. Mam nadzieję, że nikogo publicznie nie poniżam, ani
nie odbieram nikomu godności.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mogę przejść do pytań?
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Chciałbym tylko wtrącić, jeśli można, bo w moim odczuciu tutaj pan radny stworzył
trochę kuriozalną sytuację jakby formułując zarzut wobec pana dyrektora, że pan
dyrektor jakoś upolitycznia tą instytucję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja zadaję panu dyrektorowi pytania.
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Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
To jest pytanie w jakiś sposób sugerujące.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mam do tego prawo, do swoich poglądów.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Ma pan prawo, panie radny i ja też mam prawo jakby stwierdzić, że dla mnie jest to
o tyle zabawne, że wiadomo, że zmiany następują w Radzie ESC-u i osobą,
kandydatem na członka do tej Rady jest osoba ewidentnie zaangażowana politycznie,
ewidentnie reprezentująca jedną partię czyli chodzi mi o pana osobę i teraz pan
zarzuca panu dyrektorowi, że jest osobą, która upolitycznia ECS, a jednocześnie sam
pan jest kandydatem partyjnym można powiedzieć, ściśle partyjnym, do Rady ECSu. Czy to nie jest trochę jednak hipokryzja?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie przewodniczący pozwoli pan, że się odniosę jakkolwiek prosiłbym o trzymanie
porządku, bo pan dyrektor jest naszym gościem, a nie ja i nie muszę odpowiadać na
pana pytania. Wyborcy mnie rozliczą.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Bardzo bym prosił, abyśmy się skupili z racji tego, że jesteśmy na
posiedzeniu Komisji Strategii i Budżetu, na aspekcie finansowym, proszę się odnieść
i wróćmy do dyskusji.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Panie radny, panie mecenasie, czy też zwracam uwagę, mamy Radę ECS-u, ja też
zapraszałem pana i zapraszam nadal do rozmowy. Możemy o wszystkich kwestiach
spornych rozmawiać. Rozumiem, że jesteśmy w Komisji Budżetowej, jak pan widzi
dosyć neutralnie przedstawiłem po prostu proces, który jest kontekstem decyzji
finansowych. Skupiłem się na tym, że dla nas zaskoczeniem było odebranie nam
dużej kwoty finansowej i myślę, że wszyscy organizatorzy znali skutki tej decyzji i
wszyscy organizatorzy jesteśmy odpowiedzialni za tą instytucję, w tym przypadku
nie tylko wobec wszystkich obywateli, ale też mamy tą sytuację związaną ze
środkami też unijnymi i tutaj też wszyscy za to odpowiadamy, prawda?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Odnosząc się krótkim ad vocem do słów pana radnego poniekąd, nie chcę powiedzieć,
że w swojej obronie, ale pewne rzeczy też prostując, ja nie kieruję zarzutów w tej
chwili do pana dyrektora. Ja panu dyrektorowi zadaję pytania, które krążą wśród
radnych Prawa i Sprawiedliwości, na które staramy się uzyskać odpowiedź, bo nie
zgadzamy się ze wszystkim co w Europejskim Centrum Solidarności się dzieje, a tutaj
wydaje mi się, że w tej chwili przedstawiamy właśnie to jak dyskurs polityczny
powinien wyglądać, a ja nie mam na myśli jakiś wątków personalnych tylko
konkretnych wydarzeń, które w naszym odczuciu mogą zmierzać do tego, że
Europejskie Centrum Solidarności zamiast być instytucją otwartą dla wszystkich to
jednak niepotrzebnie angażuje się w konflikt właśnie polityczny po jednej ze stron
sceny politycznej. Natomiast ja nie jestem kandydatem partyjnym panie radny. Ja
jestem rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jeszcze w Polsce nie wszystko musi być partyjne, a jeszcze też panu przypomnę, że
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na czele Rady Europejskiego Centrum Solidarności stoi głowa miasta, Prezydent
Miasta, co też nie mówimy, że to jest upartyjnienie instytucji. Mówimy o konkretnych
wydarzeniach. Natomiast Ministerstwo to nie jest partia.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Pozwolę, że skoryguję to co pan powiedział. Pan Paweł Adamowicz został wybrany
na Przewodniczącego Rady. Nie ma żadnego automatyzmu tutaj.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przepraszam.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dzisiaj Rada jest pozbawiona pani Prezydent. Nie jest członkiem Rady i tak jak
powiedziałem pan Bogdan Lis pełni funkcję przewodniczącego.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Nie chcę w żadną dyskusję wchodzić, jednym słowem odpowiem, że ja nikomu nie
zarzucam, tylko dla mnie osobiście, być może dla słuchaczy być może ta sytuacja
może wydawać się trochę zabawna, bo jakby nie zarzut, ale takie pytanie sugerujące
zaangażowanie polityczne pana dyrektora pada właśnie ze strony osoby, która jednak
politycznie jest zaangażowana, więc ja tylko to chcę powiedzieć. Ja pana nie
krytykuję.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja nie jestem dyrektorem ECS-u.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji
Ja tylko przedstawiam swoją opinię, swoje odczucia, które być może ktoś, kto
słucha…
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Bardzo proszę o powrót do tematu naszej dzisiejszej dyskusji, czyli finansów
Europejskiego Centrum Solidarności. Bardzo proszę, żeby pytania były syntetyczne.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeżeli mogę, dla oddechu, jedno pytanie dotyczące Poznania, bo ostatnio
usłyszeliśmy, że Rada Miasta Poznania przyznała 100 tys. zł. Takie doniesienie
medialne było, właśnie na działalność ECS-u. Jak to technicznie wygląda?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ja tych środków nie widziałem i decyzji nie znam, więc dobrze, że jesteśmy na tej
komisji. Szanowni państwo, jedno zdanie, ja jestem bardzo spokojny jeśli chodzi też
o ocenę Ecs-u w ostatnich latach. Jestem do dyspozycji 24 godziny. Chętnie wszystkie
kontrowersyjne tematy omówimy. Możemy też się zabawić w konflikt polityczny,
taki, który też nikomu nie zaszkodzi osobiście, ale trzeba rozróżnić między tymi
informacjami, które w ogóle krążą publicznie, a rzeczywistością. Dobrym tematem
są te niby środki przekazane, które nie zostały przekazane, nie są w naszym
budżecie, którymi nie dysponujemy, ale może pani dyrektor Frydrych wie więcej o
tych decyzjach innych Rad Miast czy innych województw.
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Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Jeszcze nie wiem, ponieważ one są na razie w sferze deklaracji. Niektóre są
procedowane, a tak naprawdę będziemy mogli państwu przekazać sprawdzone
informacje, które przyjdą do nas w formie też potwierdzeń i umów już zawartych z
konkretnymi samorządami, ale rzeczywiście kilka takich deklaracji się pojawiło. Ja
mogę przekazać informację o tych, o których wiem, czyli miasto Poznań planowało
100 tys. zł przekazać Gminie Miasta Gdańska w celu wsparcia działalności
Europejskiego Centrum Solidarności, powiat poznański 50 tys. zł, do Marszałka
Województwa Pomorskiego wpłynęła informacja o chęci wsparcia przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego i Mazowieckiego. Mieliśmy również deklarację ze
strony miasta Krakowa, ale tu już mi koleżanka powiedziała, że tam napotkano na
jakieś trudności proceduralne, więc nie wiem, na ile ta uchwała będzie procedowana
dalej. Była deklaracja 100 tys. zł i Miasto Sosnowiec zgłosiło wolę przekazania 50 tys.
zł. Jeżeli będziemy mieli informacje, że te uchwały zostały przegłosowane to
przedstawimy je państwu w formie zmian. Na ten moment nie mamy jeszcze żadnego
potwierdzenia. Tylko Poznań 100 tys. zł.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Proszę przewodniczący Płażyński.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze, Europejskie Centrum Solidarności prowadzi też działalność
komercyjną. To jest jeden ze źródeł dochodów? Przede wszystkim z najmu,
wynajmu.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Tak. Jak każda instytucja publiczna oczywiście staramy się wzmocnić nasz budżet,
tylko ta działalność jest bardzo mocno uregulowana i ograniczona przez Komisję
Europejską. Tu może zwrócę uwagę jako przypis na jedną rzecz, Unia Europejska ma
bardzo złe doświadczenia z zachodnimi członkami Unii jeśli chodzi o budowanie
podobnych obiektów jak ECS, które niby były przeznaczone na działalność kulturalną,
a potem okazywało się, że były to de facto zastępcze targi, komercyjne obiekty, stąd
ECS został otwarty w czasach bardzo dużej nieufności i bardzo radyklanych ustaleń
co do oddziaływania też na rynek nieruchomości czy gastronomiczno – hotelowy,
także prowadzimy działalność, wynajmujemy nasze przestrzenie zgodnie z reżimem
pewnym narzuconym do 2021 roku.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli mogę to kilka pytań na ten temat zadam. W razie jakbyście państwo nie mieli
teraz takich informacji to wtedy bardzo proszę o przesłanie do Komisji mailowo, bo
rozumiem, że nie wszystkie dane możecie mieć państwo.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Też wydaje mi się, że częściowo odpowiadaliśmy w ostatnich dniach, ale z dużą
przyjemnością, proszę bardzo.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jaka cześć przychodu Europejskiego Centrum Solidarności pochodzi z udostępniania
powierzchni Centrum? Ile to jest kwotowo i procentowo? Czy to ma jakiś związek z
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tym co pan dyrektor przed chwilą powiedział, że są jakieś ograniczenia w skali
rocznie?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Tak.
Pani Marta Kwaśnik – Główna Księgowa w Europejskim Centrum Solidarności
Szanowni państwo, podstawą złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Unii
Europejskiej jest studium wykonalności, biznesplan, który wskazuje źródła
przychodów, określone źródła przychodów Europejskiego Centrum Solidarności i
uwarunkowania i zasady, na jakich te powierzchnie mają być wynajmowane. Do 2016
roku instytucja mogła udostępniać przestrzeń w celach komercyjnych np.
Audytorium 30 razy w ciągu roku. W 2016 roku zmieniło się Rozporządzenie GBER,
które pozwoliło w sposób bardziej elastyczny podejść do możliwości wynajmu,
natomiast z zachowaniem zasady 80-20. Czyli 20% wynajmu powierzchni
Europejskiego Centrum Solidarności i miało służyć działalności komercyjnej, a 80%
działalności statutowej. W tymże studium wykonalności są również określone
przychody z najmu powierzchni dla organizacji pozarządowych, które są określone.
Te organizacje zajmują powierzchnie na III piętrze. Zapisy dotyczące ceny wynajmu
też wynikają ze studium wykonalności. Koszt wynajmu i czynsz mają pokrywać koszty
utrzymania, żeby instytucja nie zarabiała na tym, jak również wynajem i działalność
sklepiku i restauracji też jest określona w studium wykonalności. W 2018 roku
przychody z najmu powierzchni, czyli tego najmu Audytorium i najmu Sali Wystaw
Czasowych i przychody z najmu z udostępnienia przestrzeni restauracja, bar i
kawiarnie oraz sklep muzealny to jest kwota 590 595 zł.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Mam taką propozycję panie mecenasie, bo ja mam odpowiedź naszego listu na
podobne pytania z 22 marca, więc kilka dni temu, do pana radnego Karola Rabendy,
cały kompleks pytań dotyczący wynajmowania przestrzeni…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Interpelacja była?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Tak. Panu chodzi o przestrzeń komercyjną i przestrzeń społeczną? Odpowiedzieliśmy
na te pytania. Mogę panu przekazać, albo możemy się wymienić korespondencyjnie.
Chętnie odpowiem na resztę pytań precyzyjnie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeżeli te pytania się pokrywają to po prostu panie dyrektorze wtedy … czy w tej
odpowiedzi jest też wskazane portfolio tych organizacji jakie to były w tym 2018 –
2019 roku?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie. Nas pytano się po pierwsze o cennik, o strukturę cen, na jakich warunkach są
wynajmowane, udostępniane przestrzenie dla organizacji pozarządowych. Jeśli
chodzi panie mecenasie o organizacje, dlatego muszę zwrócić uwagę, na Radzie ECS
przedstawiamy pełny program, łącznie z wydarzeniami współorganizowanymi ze
wszystkimi organizacjami.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Mogę prosić o taką listę organizacji za ten i poprzedni rok.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Z dużą przyjemnością.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Tego roku mamy dopiero 3 miesiące.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie ma problemu. Jest jedna zasadnicza kwestia, jesteśmy w małym, profesjonalnym
gronie, kilkakrotnie moja osoba i mój zespół byli sprawdzani czy jesteśmy otwarci,
zakładając, że nie jesteśmy otwarci na pewne środowiska. Podam przykład jak był
duży spół o Trybunał Konstytucyjny, 2 razy Instytut Lecha Kaczyńskiego zwracał się
do nas z pytaniem czy zorganizujemy z nimi wystawę wokół Trybunału. Za każdym
razem potwierdziliśmy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja niczego nie zakładam.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ja tylko informuję całą Komisję, nie dochodzi potem do tych wydarzeń nie wiem z
jakich względów, ale myślę, że są to też takie rzeczy, które potem nie pojawiają się
w sferze publicznej, że jesteśmy otwarci. To dotyczy współpracy też z mediami, z
telewizją publiczną, np. realizujemy bardzo ciekawy program U nas warto żyć, gdzie
dotyczy kwestii bardzo ważnej, nałogu, wychodzenia z nałogu. Takie projekty się nie
pojawiają, bo nie są spektakularne, bo nie występują politycy, tylko eksperci.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli panie dyrektorze takie pytanie czy istnieje jakiś cennik ustalony, stawki, to jest
wszystko w odpowiedzi?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
W odpowiedzi do pana radnego cennik.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Kto podejmuje decyzję ostatecznie? To są roczne plany, czy można podjąć decyzję
ad hoc?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dyrektor podejmuje, ale mogę panu od razu powiedzieć, że głównym wyzwaniem to
nie jest polityka, tylko obciążenie zespołu i funkcjonowanie w ogóle obiektu. Dlatego
co wtorek spotykają się wszyscy kierownicy i dyskutujemy wszystkie zapytania i 99%
sporów dotyczą raczej czasu, zaangażowania ludzi, sensowności wydarzeń, czy one
dotrą do zainteresowanych ludzi jeśli ze sobą konkurują. Najmniejszym sporem są
kwestie organizacji. Tu powiem otwarcie, jedyny spór, który naprawdę miałem to
miałem z naszymi partnerami z NSZZ Solidarność na temat wydarzenia, które było
rok temu, obecności ONR-u w Sali BHP. To było coś, co uważałem niezgodne z
naszymi ideami. To był prawdziwy spór o obecność organizacji pozarządowej w
sferze publicznej, za którą odpowiadamy wspólnie.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze, politycy Platformy, głównie Platformy Obywatelskiej, korzystali z
pomieszczeń Europejskiego Centrum Solidarności. Ja przyznam, że się nie zwracałem
czy byłoby mi też udostępnione, dlatego chciałem dopytać czy są jakieś zasady
współpracy z czynnymi politykami, z partiami politycznymi, też się odbywały
konferencje partii politycznych w ECS-ie i czy w tym zakresie mogą to również robić
inni politycy, inne partie polityczne? Czy są tu ustalone jakieś zasady?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Szanowny panie mecenasie, to jest dla mnie bardzo trudny temat, ponieważ w
ubiegłym roku, czyta pan prasę, zaprotestowałem przeciwko obecności i ś.p. Pawła
Adamowicza, odbyła się konferencja prasowa, która nie była ze mną, z nami
ustalona. Niechętnie do tego wracam, bo bardzo szanuję Pawła Adamowicza i to było
dla mnie bardzo trudne, żeby się do tego ustosunkować. Paweł Adamowicz nie miał
z tym żadnego problemu i też w rozmowie ze mną uznał, że to nie była dobra
decyzja. Odbyła się spontaniczna anarchistyczna konferencja prasowa Lecha Wałęsy
z Grzegorzem Schetyną. Też bez naszej wiedzy, w ogrodzie zimowym. Też to
skrytykowałem. Może pan wygooglować, to były zapytania pisemne od prasy, bo
akurat od lokalnej Gazety Wyborczej. Był też telefon z pana ugrupowania dawno
temu. Zasadniczo uważam, że to co powiedziałem wtedy, tak, debaty publiczne z
politykami jak najbardziej, ale muszą mieć charakter pluralistyczny w kampanii
wyborczej. Sam pan uczestniczył w debacie kandydatów i uważam, że to jak
najbardziej, ale nie może być w kampanii jeden kandydat u nas obecny, ale
przypominam, że w Sali BHP, którą współfinansujemy odbyły się spotkania też pana
partii i uznałem, że to jest dla pluralizmu dobre dla eskalacji atmosfery, ale tego
nikt nie uwzględnia na pozytywnym kącie ECS i naszych relacji.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze pan już wspomniał o tym, że organizacja legalna, możemy się
zgadzać, bądź nie, jaką jest ONR, tutaj z pana strony nie byłoby takiej zgody.
Rozumiem, że to wychodzi poza pewne ideały Solidarności.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Wie pan, ma swoją historię przedwojenną.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nie chcę mówić. Różnie było. Była ONF Falanga, ABC. W ABC było wielu ludzi
pochodzenia żydowskiego.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Została zakazana.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Panie przewodniczący jakbyśmy mogli się skupić na tych aspektach jednak
finansowych.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Przepraszam, po prostu rozmowa z panem dyrektorem jest bardzo miła.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dlatego zapraszam. Mamy sporo tematów do omówienia.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jestem formalistą. Od tego jest Komisja. Też ludzie muszą wiedzieć, o czym
rozmawiamy.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Panie mecenasie tu przekazuję informacje, które może jeszcze do państwa nie
dotarły w tych kwestiach i jeśli uzna pan, że trzeba uzupełnić to chętnie odpowiemy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze pozwalając sobie też na takie aktualne wydarzenia i też na kwestie
poruszone w ostatnich dniach związane również z tymi ideami, wokół których
tworzona była Solidarność, gdzie kościół, Jan Paweł II też miał bardzo znaczący
wpływ na ten piękny ruch społeczny, pojawiają się pewne pytania w przestrzeni
publicznej, też tu pozwolę je sobie zadać, odnośnie tego wydarzenia, które ma być
w najbliższych dniach, 2 kwietnia. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Tolerado:
Jeden partner przez całe życie, czy co tydzień jeden? Tutaj jest ta z naszej strony
wątpliwość. Jak wskazywał pan ONR to czy tutaj nie powinien również ECS w jakiś
sposób zaprotestować? I czy ta data 2 kwietnia, to jest data, w tym dniu zmarł Jan
Paweł II…
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Panie przewodniczący, pamiętam dokładnie na co się umawialiśmy zapraszając pana
dyrektora. Miał pan ponoć bardzo dużo pytań odnośnie finansów Europejskiego
Centrum Solidarności. Mamy Komisję Strategii i Budżetu. Cały czas chyba, padło
chyba jedno pytanie odnośnie finansów. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy na tej komisji
skupili się jednak na kwestiach finansowych Europejskiego Centrum Solidarności.
Jeżeli jest potrzeba proszę bardzo zwrócić się do Komisji Kultury, albo zadać
pytania, i tam poruszać te tematy kulturalne. Mamy określony zakres kompetencji
jeżeli chodzi o Komisję Strategii i Budżetu i bardzo bym prosił, żebyśmy starali się
przy tych kompetencjach zostać i omówić te kwestie, które Komisję powinny
interesować, czyli kwestie finansowe.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Oczywiście i też do tego przechodzę, jakkolwiek uważam, że jako Komisja
Budżetowa, która uchwala np. zwiększenie dotacji dla Europejskiego Centrum
Solidarności, trudno mi sobie wyobrazić podejmowanie decyzji, głosowanie za czy
przeciw wobec np. takich przyszłości podwyżek, jeżeli nie mogę na tej komisji
również ocenić czy te podwyżki są merytorycznie uzasadnione? Od odpowiedzi m. in.
na takie pytania ja sobie mogę wyrobić pogląd, panie przewodniczący czy słusznie są
wydawane pieniądze, a chyba tym się powinniśmy przede wszystkim zająć, czy
słusznie są wydawane, czy też nie. Więc panie dyrektorze jeżeli mógłbym w kilku
słowach, natomiast jeszcze doprecyzuję również o ten aspekt finansowy. Czy w tym
przypadku to wydarzenie jest, czy Tolerado płaci za udostępnienie tego miejsca
najmu, czy też to jest w ramach tego otwartego spectrum.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Czy ma pan tutaj Internet? Proszę zwrócić uwagę, takie konstelacje bardzo służą
temu, żebyśmy się bardzo precyzyjnie wymienili informacjami. Jak wejdzie pan na
stronę internetową 2-go kwietnia nie było tego wydarzenia u nas. To nie jest
wydarzenie w ramach oficjalnego programu ECS-u. To jest wydarzenie, dlatego
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zapraszam do nas, żebyśmy przyjrzeli się przestrzeni, stworzyliśmy razem z miastem
przestrzeń Solidarności codziennej na III piętrze. To jest przestrzeń, która została
wcześniej ustalona z Unią Europejską, która służyła organizacjom pozarządowym.
Tam były dotychczas biura. Uznaliśmy, że biura to jest dosyć pasywna forma wsparcia
społeczeństwa obywatelskiego i część tej przestrzeni od dwóch lat jest otwarta dla
różnych, bardzo różnych organizacji, które działają w Gdańsku, są ważne, są
rozpoznawalne tak jak Tolerado.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czy ta tematyka była też państwu znana tej konferencji kiedy podejmowaliście
decyzję?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Zaraz powiem. W tej przestrzeni codziennie odbywa się masa spotkań. Te sale są 1/3
tej sali, na 15-20 osób. To pytanie to jest cytat z badań dotyczących stereotypu na
temat mniejszości seksualnej, to znaczy stereotyp jest taki, nie tylko, że są inni, ale
mają niekonwencjonalny stosunek do seksualności. To pytanie, na podstawie badań
socjologicznych służy tej organizacji, żeby spotkać się z ekspertami i środowiskiem,
żeby porozmawiać o percepcji mniejszości seksualnej i o tym może w jaki sposób też
trzeba z większością na ten temat dyskutować. Nie było to pomyślane jako
powiedzmy klasyczne wydarzenie publiczne, które np. miałoby konkurować z
upamiętnieniem śmierci Jana Pawła II, przepraszam, nikt by na ten temat nie wpadł.
Jeśli cytuje pan, powołuje się na myśli Jana Pawła II to zapewne zwrócił pan uwagę
jak ważną mamy debatę w kościele katolickim. Kilka dni temu bardzo ciekawa
wypowiedź kardynała na temat tego, że kościół niestety spychał mniejszość
seksualną na peryferie, nie powinien tego robić i piękne wypowiedzi Papieża
Franciszka o mniejszości seksualnej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakie?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Zna pan spotkanie z osobą homoseksualną z Chile, do której Papież Franciszek
powiedział, jest pan dzieckiem Boga, jest pan wyrazem miłości.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To wszystko jest jasne.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Wszystko jest jasne i myślę, że w tym duchu tolerancji wobec każdej mniejszości,
wobec każdej organizacji, która nie narusza też konstytucji odnosimy się. Tolerado
jest jednak dobrze znaną organizacją, szanowaną, z którą współpracujemy, także
tak, jest to robocze spotkanie, eksperckie, tytuł nieco wyrwany z kontekstu, może
też źle komunikowany, może trzeba było podkreślić, że to jest bardziej stereotyp, a
nie jakaś wypowiedź.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze ja pozwolę sobie, w związku z tym, że złożyłem dobre półtora
miesiąca temu do pani Prezydent pełniącej obowiązki, a odpowiedział pan zastępca
Prezydenta Piotr Grzelak na moją interpelację, w której pytałem, o uposażenia
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dodatkowe dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Pan Piotr Grzelak
wskazał, że w tym zakresie muszę się zwrócić bezpośrednio do pana, że on tą wiedzą
nie dysponuje. Był w stanie jedynie wskazać wynagrodzenie zasadnicze, natomiast
nie był w stanie wskazać o zapisy kontraktu w zakresie, co też mnie zdziwiło,
przecież miasto Gdańsk zawierało, więc gdzieś ten kontrakt musi być, ale jakie poza
tym wynagrodzeniem zasadniczym dyrekcji Europejskiego Centrum Solidarności
przysługują dodatki funkcyjne z tym związane?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Żadne. Ja nie śledziłem w ostatnich tygodniach teraz całej prasy, ale redakcja W
Sieci zgłaszała się z tym pytaniem. Odpowiedzieliśmy. Byli mocno zaskoczeni. Nie
ma żadnych. Żadnego samochodu służbowego, żadnych dodatków, podróży,
prywatnych, itd.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Jeśli mogę się włączyć, ta informacja…
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
To też jest bardziej pytanie do pracodawcy, nie do mnie. Ja udostępniam panu z
przyjemnością tą informację, ale ja nie jestem…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W interpelacji Piotr Grzelak wprost powiedział…
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Zawierała wszystkie składniki wynikające z umowy zawartej z panem dyrektorem,
czyli wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji
dyrektorskiej. Jedynym dodatkiem jest dodatek za wysługę lat, który przysługuje
każdemu pracownikowi sfery budżetowej, zatem tutaj rzeczywiście nie ma
dodatkowych, innych składników.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ale były z mediów zapytania z całą listą, nawet nie wiedziałem, że są takie umowy
w Polsce, różnych przywilejów. Nie ma takich.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze jeżeli chodzi jeszcze o te zarobki, to jaka jest średnia zarobków w
ECS-ie.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Zaraz panu precyzyjnie powiem. Więc tak, średnia wynagrodzenia brutto wszystkich,
łącznie z dyrekcją to było w ubiegłym roku 4849 zł brutto.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jaki to jest procent, jaka to jest łącznie kwota rocznie? Jaki to jest procent budżetu
mniej więcej?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Teraz musiałbym poprosić Martę o pomoc. Nieprzypadkowo też zwróciłem uwagę na
Statut i na zadania. Dla nas wyzwaniem jest znalezienie też pracowników, którzy
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mają te wszystkie kompetencje, to dosyć nietypowo instytucja, także na tym tle te
zarobki wyglądają bardzo atrakcyjnie, ale odpowiadają wydaje mi się, też
kompetencjom pracowników.
Pani Marta Kwaśnik – Główna Księgowa w Europejskim Centrum Solidarności
Fundusz wynagrodzeń w 2018 roku razem z pochodnymi wynosił 6 mln 2827 zł, a
łączny budżet, łączny koszt to 21 854 161 zł.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze ostatnie pytanie jeśli jeszcze mamy chwilkę czasu. Czy w
Europejskim Centrum Solidarności wyjaśniane były w czasie, gdy pełnił pan funkcję,
czy może wcześniej, jakieś sprawy związane z naruszeniem praw pracowniczych
jeżeli chodzi o mobbing, jakieś niezasadne zwolnienia z pracy i jaki tutaj był koszt
ewentualnych odszkodowań i innych poniesionych z tym związanych kosztów?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Jestem ciekawy dlaczego się pan o to pyta?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Powiem szczerze, że takie sygnały, wiem, że wszystkie redakcje w Gdańsku swojego
czasu otrzymały taki list anonimowy odnośnie jakiś zastrzeżeń. Zakładam, że pan
dyrektor o tym wie.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
List był dosyć dziwny, ponieważ osoba, która wysłała podpisała ten list jako wszyscy
pracownicy ECS-u i ten list był omawiany u nas na spotkaniu pracowników, bo to
jednak jest różnica czy ktoś się indywidualnie wypowiada, czy ktoś się posługuje
całym zespołem. Nie mamy żadnych spraw, nie było żadnych spraw, myślę, że pan
też by znał jakieś spory, gdyby były przed sądem.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dlatego pytam, czy jakieś sprawy sądowe były z tym związane czy nie?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Nie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli żadnych postępowań mobbingowych też nie było?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Żadnych postępowań, żadnych odszkodowań, nic tego typu nie było.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A jakieś skargi o mobbing do pana dyrektora wpływały czy nie? Czy do Rady ECS-u?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dlaczego się pan o to pyta? To jest bardzo ciekawe, wie pan.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dlaczego? Nie rozumiem.
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Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ponieważ w ubiegłym roku otrzymywałem sporo anonimów, gdzie mieszano bardzo
różne tematy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja pytam, czy były jakieś postępowania. Ja żadnych anonimów nie pisałem.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Otrzymuję dużo anonimów jako osoba prywatna, więc to jest…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja też, dlatego nie podchodzę do tego na zasadzie, że jeżeli ktoś coś pisał, to coś
musiało być, różni ludzie różne rzeczy piszą.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem było to, że do 2014 roku pracowaliśmy w
stosunkowo małym zespole. Bardzo dużym wyzwaniem dla zespołu jest praca w tym
obiekcie, który jest od poniedziałku do niedzieli czynny, czyli od rana do wieczora
różne kompetencje. Od dłuższego czasu bardzo intensywnie pracujemy z ekspertami
z HR-u na temat jak zachować spójność zespołu, komunikację, w sytuacji, w której
każdy jest na innym odcinku. Jednym z tematów, ponieważ jest to często poruszany
temat dzisiaj w obszarze HR-owym to jest co robić jeśli dochodzi do konfliktów
między pracownikami czy sytuacji mobbingowej. I tutaj rzeczywiście z naszymi
pracownikami wprowadzamy takie modele jak reagować jeśli tego typu konflikty są,
istnieją. To jest norma dzisiaj. Każda nowoczesna instytucja to wprowadza.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem, że żadnych poważnych zgłoszeń nie stwierdzono o mobbing z imienia i
nazwiska?
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Oprócz tego anonimu, który został wysłany do Ministerstwa, do Miasta, do
trójmiasta.pl i do Gazety Wyborczej i dlatego wszyscy pracownicy zapoznaliśmy się
z tą treścią, to nie.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Mogę uzupełnić? Miasto Gdańsk, ponieważ Miasto Gdańsk odpowiada na każdy list i
każdą wiadomość nawet napisaną anonimowo, Prezydent Gdańska odpowiedział, że
prosi w tej sytuacji jeżeli ktoś wystosował taki zarzut w stosunku do dyrekcji, że
bardzo prosimy o zgłoszenie do właściwych organów wskazując jakie to są i nie było
efektu żadnego, także żadne postępowanie nie zostało wszczęte.
Pani Marta Kwaśnik – Główna Księgowa w Europejskim Centrum Solidarności
My też odpowiadaliśmy na anonimy i proponowaliśmy spotkania. Nie było żadnej
reakcji. Nie było odpowiedzi, oficjalnego żadnego zgłoszenia nie było, żadnych
czynności nie było. Od kwietnia wprowadzamy nowy regulamin pracy i warsztaty z
pracownikami m. in. na temat zachowania w sytuacjach konfliktowych.
Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, bardzo częsty przypadek, że pracownicy mylą
czasami mobbing z wymaganiami pracodawcy, ale to się zdarza w każdym miejscu
pracy.
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Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ale to jest inny temat.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Nie mam więcej pytań panie dyrektorze. Pozwolę sobie może w przyszłości, żeby
skrócić tą ścieżkę, żeby nie absorbować w nadmiarze Komisji, w przyszłości mailowo
gdyby były jakieś pytania.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Mam taką propozycję, chętnie wszystko panu udostępnimy pisemnie, ale też jestem
cały czas do dyspozycji. Proszę do mnie przyjść, nie bać się. Zapraszam.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja się nie boję. Z przyjemnością, tylko nie chcę wchodzić w nie swoją rolę, bo póki
nie jestem członkiem Rady to wydaje mi się, że nie do końca jestem upoważniony.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ale jest pan przewodniczącym ważnego Klubu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dlatego się spotykamy w Radzie Miasta.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
I musi pan wyrobić sobie zdanie na nasz temat, więc zapraszam naprawdę.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Cały czas sobie wyrabiam i cieszę się, że pan dyrektor znalazł czas. To też dla mnie
dużo znaczy.
Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Ja też dziękuję za zaproszenie, to wielki zaszczyt.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Panie dyrektorze bardzo serdecznie
dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi, a my przechodzimy zgodnie z porządkiem
obrad do pkt 5A.

PUNKT – 5A
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Gdańsk – druk nr 129.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.103.2019).
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Gdańsk jest to projekt, który z jednej strony tworzy tekst jednolity dla
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dotychczas dwóch uchwał, które wraz z wejściem w życie tej uchwały tracą moc.
Mówimy tutaj zarówno o Regulaminie w sprawie wynagradzania nauczycieli, jak i
regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Uwaga taka porządkowa, że do tej
pory obowiązujące dwa dokumenty w tym przypadku, w tej uchwale scalamy w
jeden, a więc ta kwestia w tym regulaminie też jest ujęta. Bardzo ważną kwestią
jest pokazanie, że ten regulamin wynagradzania, który chcielibyśmy, aby
obowiązywał od 1 września 2019 roku jest kolejnym krokiem jeżeli chodzi o działania
podejmowane przez Miasto Gdańsk na drodze regulacji płacowych, ale też podwyżek
w całej sferze szeroko rozumianej oświatowej, a więc nie tylko nauczycieli, a tych
dotyczy właśnie ten regulamin, ale wpisuje się też w te działania, które były
podejmowane już w 2018 roku czyli regulacji podwyżki dla pracowników
administracji i obsługi gdańskich szkół i placówek oświatowych. Jeżeli chodzi o
konkretne zapisy regulaminu wynagradzania to tutaj odniosę się może do tych kwestii
finansowych. Regulamin zakłada i zgodnie też z przepisami oświatowymi i został
uzgodniony ze związkami zawodowymi, co też warte podkreślenia, na etapie
uzgodnienia nie powstał protokół rozbieżności. Wszystkie aspekty regulaminu czy
tych zapisów, które są wprowadzone do regulaminu zostały ze związkami
zawodowymi uzgodnione. Ważne też jest czy pokazanie samego procesu pracy nad
tym dokumentem już we wrześniu 2018 roku dokument został przekazany do analizy
związkom zawodowym. W październiku został również przepracowany z dyrektorami
wszystkich jednostek oświatowych w Gdańsku w formie warsztatowej. Od listopada
do lutego trwały uzgodnienia ze związkami zawodowymi. W miesiącu marcu takie
uzgodnienie nastąpiło. Jeżeli chodzi o konkretne zapisy to dotychczasowa wysokość
dodatku motywacyjnego określona była w regulaminie wynagradzania jako
maksymalnie 30% osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. W tym
wypadku mówimy tutaj o przedziale od 1 do 40%, a więc z jednej strony jest
możliwość przyznania nauczycielowi, w tym wicedyrektorowi szkoły dodatku
motywacyjnego w wyższej kwocie, a jednocześnie wskazujemy na minimalną
wysokość dodatku w kwocie 1%, co też jest zgodne z przepisami prawa pracy. Jeżeli
chodzi o konkretne zapisy dotyczące dodatków funkcyjnych, nie będę wchodził w
szczegóły jeżeli chodzi o tabelę pokazującą kwotę dodatku dla poszczególnych
stanowisk kierowniczych w mieście Gdańsku, natomiast średni wzrost jest na
poziomie ok 300 zł oczywiście przy zachowaniu proporcji, a więc troszkę niższy jeżeli
chodzi o wicedyrektorów placówek, trochę wyższy jeżeli chodzi o dyrektorów
placówek, ale średnie jest to mniej więcej 300 zł jeżeli chodzi o poszczególne
stanowiska. I bardzo ważna zmiana, ale też zmiana oczekiwana przez środowisko
nauczycielskie w Gdańsku to jest określenie wyższej stawki dla wychowawcy w
oddziale szkolnym i przedszkolnym. Dotychczasowa wysokość tego dodatku dla
wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału wynosiła 100 zł, w przypadku gimnazjów
było to 150 zł. W tym przypadku od 1 września 2019 r. miałoby obowiązywać nowa
kwota 200 zł. Całość zmian przyjęta na drodze uzgodnienia ze związkami
zawodowymi, chodzi o zmiany nie tylko zapisane w regulaminie, ale również te,
które będą projektowane w budżecie, a zwyczajnie nie mogły się znaleźć w tym
regulaminie, czyli chociażby wzrost puli na dodatki motywacyjne o 1% z 5 do 6%.
Całość tych zmian to w miesiącach od września do grudnia 2019 roku koszt 1 mln 600
tys. zł. W skali roku koszt zmian mam nadzieję przyjętych przez radnych, a
wprowadzony od 1 września w skali roku koszt tych zmian to ponad 5 mln zł.
Dziękuję.
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Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 129.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora ds. edukacji w
Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania,
jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 129. (Opinia nr 6-4/30-17/2019).

PUNKT – 5B
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 128.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.102.2019).
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania spółki GIS kwotą 3 mln 180
tys. zł. Całość udziałów Miasto Gdańsk zamierza pokryć wkładem pieniężnym w
kwocie 1 mln 920 tys. zł oraz wkładem niepieniężnym w formie prawa 30-letniej
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cienistej. Na tej
nieruchomości spółka zamierza w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa
Wspomaganego Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym zamierza wybudować
jeden budynek jako placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 użytkowników oraz
1 budynek z 4 lokalami mieszkalnymi ze wsparciem, z którego jedno mieszkanie
zostanie przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Całość inwestycji, szacowane
nakłady to jest 5 mln 200 tys. zł. W razie pytań jest pani prezes spółki i odpowie na
pytania szczegółowe.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Pan przewodniczący.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani prezes gdzie te inwestycje mają powstać?
Pani Aleksandra Krzywosz- Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Społecznej
Sp. z o.o.
To jest ul. Cienista 10A, dzielnica Chełm.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To są zupełnie nowe lokale? Czy tam osiedla już jakieś powstaje i to jest
przystosowanie…
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Pani Aleksandra Krzywosz- Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Społecznej
Sp. z o.o.
Może ja odpowiem. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie radny, to jest
inwestycja polegająca na wybudowaniu dwóch budynków. Jest to działka pusta. Co
prawda znajduje się tam budynek, ale on jest do rozbiórki przeznaczony. Powstaną
tam dwa budynki. Jeden to będzie budynek jednolokalowy zbiorowego zamieszkania
z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 wychowanków.
Takie mamy zapotrzebowanie, ponieważ placówka, którą do tej pory Miasto Gdańsk
wynajmowało na wolnym rynku niestety właściciel wypowiedział umowę i jest to
potrzebne, niezbędne, natomiast drugi budynek będzie to budynek 4-lokalowy, nowy
i łączymy to w ramach właśnie tego Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa
Wspomaganego dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem postanowiono, bo to jest
projekt, który naprawdę przepracowaliśmy, w tych 4 lokalach przeznaczyć je dla
wychowanków, bo problemem jest to, że ci wychowankowie opuszczają te placówki
i muszą mieć jakiś okres przejściowy, gdzie jednak trzeba ich wspomóc, czyli te
mieszkania obok mają być takim przejściowym, dalszym okresem, kiedy ci ludzie się
w miarę usamodzielnią i będą w stanie móc zamieszkać sami. Z doświadczenia
Wydział Rozwoju Społecznego, jest nas bardzo duża grupa ekspertów,
przeanalizowaliśmy i jest to nam potrzebne, żeby np. na okres przejściowy roku,
dwóch ci wychowankowie mogli zamieszkać, nie byli wyrwani wprost z tego
otoczenia od tych opiekunów, więc to jest też takie całościowe podejście. Żebyśmy
wiedzieli, że budujemy te 2 budynki w nowej technologii drewnianej, gdzie
będziemy mieli rekuperację, gdzie postawiliśmy także na ekologiczność, ale także
na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Tutaj myślę, że to też pozwoli takie
zastosowanie takie ekologiczne, takiego postawienia na ekologię, ale także na
zmniejszenie kosztów eksploatacji pozwoli także zmniejszyć koszty późniejszego
utrzymania tych wychowanków. Myślę także, że od razu robimy ogrody deszczowe.
Postawiliśmy na takie pełne dostosowanie tego projektu do wymogów, jakie
właściwie powinniśmy spełniać. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych zarówno
w jednym budynku jak i w drugim, bo też mamy wychowanków, które są osobami
niepełnosprawnymi i potrzebują takiego także przystosowania.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ile wychodzi za m²?
Pani Aleksandra Krzywosz- Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Społecznej
Sp. z o.o.
Mamy koszty szacunkowe. Oczywiście jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na
budowę, koszty szacunkowe przyjęliśmy ok 6930 brutto. Ta inwestycja jest
inwestycją brutto. Nie ma możliwości odpisania VAT-u, więc wszystkie inwestycje
mieszkaniowe są tak liczone. Myślę, że to są koszty szacunkowe. My je robiliśmy
przed miesiącem te wszystkie koszty i to przyjęliśmy realia rynku jakie są na
podstawie aktualnych kosztorysów. Nikt chyba nie powie jakie będą ceny, czy one
się wstrzelą czy nie, natomiast myślę też, że tutaj może te koszty są jednak wysokie,
ale miejmy tą świadomość, że ten teren też nie jest łatwy. Już nie ma w Gdańsku
takich prostych terenów. Może gdzieś na obrzeżach, ale naszym celem nie było
lokalizowanie takich placówek i właśnie tego typu wsparcia na obrzeżach. Ta
lokalizacja była wybrana pod kątem dostępu do komunikacji, otoczenia, i wielu
innych czynników. Tam mamy niestety teren dosyć wysoki, stromy, musimy mury
oporowe zrobić, więc to bardzo mocno nam podraża koszty, a tak myślę, że przetarg
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staraliśmy się w miarę dostosować. To też nie jest standardowe, specyficzne
budownictwo komunalne, też jeżeli mówimy o placówce opiekuńczo – wychowawczej
to ona musi mieć odpowiednie pomieszczenia, wykładziny w odpowiednich
standardach, więc to też nie jest takie tradycyjne budownictwo.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W jakim zakresie TBS jest wykonawcą tej inwestycji…
Pani Aleksandra Krzywosz- Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Społecznej
Sp. z o.o.
My nie jesteśmy TBS-em. Gdańska Infrastruktura Społeczna jest spółką komunalną,
czyli my zlecamy to, ogłaszamy przetarg i mamy wykonawstwo główne. Tak samo
jeżeli chodzi o nadzór inwestorski. Te ceny są na podstawie kosztorysów
inwestorskich, natomiast jakie będzie to rynek nam powie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A grunt to był miejski?
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Grunt jest miejski, dlatego jest 30-letnie prawo dzierżawy. Nie przekazujemy
gruntów spółce na dzień dzisiejszy, tylko na 30 lat dzierżawimy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
To był wcześniej grunt miejski, nie było żadnej zamiany, itd.
Pani Ewa Jarowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Nie.
Pani Aleksandra Krzywosz- Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Społecznej
Sp. z o.o.
Nadal jest to grunt miejski.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie
projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 128.

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 - 6
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr
128. (Opinia nr 6-4/31-18/2019).
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PUNKT – 5C
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie
Miasta Gdańska ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej
strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat – druk nr 131.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 28 marca 2019 r. – sprawa BRMG.0006.105.2019).
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora ds. zarządzania w Gdańskim
Zarządzie Dróg i Zieleni, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: przed państwem są mapki, które dostarczyłem, od razu przepraszam, są
one trochę marnej jakości. Niestety akurat osoba, która miała przygotować
zaniemogła i w ten sposób, niemniej jednak na samą sesję będzie już normalne
przygotowanie z komputera. Jednocześnie do tych dokumentów, do tych mapek jest
dołączona autopoprawka, o której w trakcie omawiania projektu uchwały zaraz
powiem. Generalnie rzecz biorąc uchwała składa się z trzech rodzajów zmian, które
państwu proponujemy. Pierwszy rodzaj dotyczy zmian, które można będzie
zaobserwować na mapach, o czym zaraz zacznę. Druga część dotyczy kwestii
merytorycznych. Trzecia część stosunkowo nieistotnych uwag mających charakter
porządkowy, modyfikujący. Jeśli chodzi o mapy. To co państwo macie przed sobą to
w sposób upraszczający trochę, pokazuje to co jest zawarte w samym tekście
uchwały i tam są pojedyncze mapki. Myślę, że tutaj można będzie łatwiej to
zaobserwować. Obszary obwiedzione czarną linią i zaznaczone zielony,
pomarańczowy, po stronie zachodniej taki brudnozielony, u góry niebieski to są
wszystko obszary, o które uchwała rozszerza obecną strefę płatnego parkowania i
tak to co widzicie państwo na żółto jest to zupełnie nowy sektor Długich Ogrodów.
Poniżej na południu mamy sektor Dolnego Miasta na zachód od Dolnego Miasta sektor
Stare Przedmieście, to są wszystko sektory nowe i jeszcze dalej na zachód ten kolor
brudnozielony to jest sektor Nowych Ogrodów. Dodatkowo jeszcze obszarem
zaznaczonym jest obszar w kolorze niebieskim, czyli na północ od obecnego Starego
Miasta przesunięcie od ulicy Wałowej do ul. Popiełuszki i jeszcze dwa drobne miejsca
też zupełnie nowe. To jest obszar ul. 3-go Maja przy dworcu PKS-u i obszar też na
niebiesko obszar Targu Rakowego. Miejsca, które i to są propozycje w uchwale
rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Tego nie było. Dodatkowo po prawej
stronie w mapkach, które jest mapka, które jak państwo widzicie po nazwach ul.
Wrzeszcza i tutaj proponujemy poszerzenie strefy wrzeszczańskiej o obszar ul.
Jaśkowej Doliny przy ul. Pawłowskiego. Dodatkowo jeszcze, czego na mapce nie ma,
ale to postaram się opisać, wyłączamy z strefy płatnego parkowania obszar we
Wrzeszczu Dolnym, obszar ograniczony ulicami Białą, Waryńskiego, Danusi i
Wyspiańskiego, obszar, który był ustanowiony dość teoretycznie z uwagi na
obowiązywanie we wtorki i piątki każdego tygodnia rynku, który tam się mieści.
Niemniej jednak bardzo powiedziałbym stanowczy i konsekwentny opór Rady
Dzielnicy Wrzeszcz….
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Przepraszam bardzo, od razu wtrącę, Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała ten
rejon, który pan wskazuje uchwałą chyba z 2012 roku, zaznaczając jednocześnie, że
przed wprowadzeniem oczekujemy jednak inwestycji poprawiającej infrastrukturę
w tym terenie. Jako reprezentant Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dokładnie
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pamiętam jak ta uchwała została przegłosowana i tam Rada Dzielnicy pozytywnie
wyraziła się na wskazanym obszarze wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Ok. Sam obszar i sam teoretyczny, bo pobór opłaty jak pan radny dobrze wie, nigdy
nie został wprowadzony, bo tutaj zawsze uzależniamy to od zgody tej Rady Dzielnicy.
Posypuję sobie głowę popiołem, ja tak dokładnie nie pamiętam tych ustaleń, o
których mówi pan przewodniczący. Rzeczywiście tam specjalnej infrastruktury w
chwili obecnej, czy nowa infrastruktura w chwili obecnej nie powstała, stąd
dzisiejsze jest takie, a nie inne stanowisko. Generalnie to co jest istotne i co
powoduje, że zarządca drogi proponuje tego rodzaju wprowadzenie. To jest zawsze
deficyt miejsc postojowych. To jest pewne uzasadnienie wynikające z organizacji
ruchu, albo w celu zwiększenia rotacji pojazdów samochodowych, albo realizacja
lokalnej polityki transportowej. To są te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, a które
są opisywane w ustawie o drogach publicznych. Wiemy wszyscy jaka jest sytuacja.
Jest coraz więcej samochodów i m. in. wymuszenie takiej rotacji jest niezbędne. I
jeszcze jedna rzecz, jeżeli przyjrzymy się tej mapce to mamy jeszcze takie
obwiedzione obszary kolorem czerwonym i to są obszary, na których w roku bieżącym
2019 planowane jest wprowadzenie poboru opłaty, czyli odpowiednia organizacja
ruchu i postawienie parkometrów po to, żeby tę opłatę można było pobierać, czyli
nie tylko już teoria co do rozszerzenia samej strefy, ale również plan wprowadzenia
poboru opłaty i jest to obszar jak państwo widzicie na północy, mówię ogólnie,
Śródmieściu, okolice ulic Nowomiejskiej, Robotniczej i Jaracza, również okolice 3go Maja, dworzec PKS i schodzimy jeszcze dalej w dół na południe okolice Targu
Rakowego czyli stosunkowo niedaleko Forum Gdańsk. Przechodząc do mapki na
prawo czyli dzielnicy Wrzeszczańskiej nowy ten obszar Jaśkowej Doliny i ul.
Pawłowskiego również obszar, który w 2019 mógłby być objęty poborem opłaty.
Teraz kiedy ta opłata i kiedy byśmy ją proponowali? Jeśli chodzi o ulice 3-go Maja i
Targ Rakowy to w lipcu tego roku. Natomiast jeśli chodzi o okolice ul. Nowomiejskiej,
Robotniczej, Jaracza i we Wrzeszczu proponujemy we wrześniu 2019 roku. To jeśli
chodzi o kwestie związane z samą mapą i obszarem, które znajdują się w
propozycjach samej uchwały. Teraz dalej jeśli chodzi o kwestie związane z pewnymi
kwestiami merytorycznymi to jest tak, wydłużenie okresu poboru opłaty w sektorze
Główne Miasto do godz. 20:00. Dzisiaj mamy godzinę 17:00. Możemy wszyscy
zaobserwować godzina 17:00 się kończy, a tam zbity tłum samochodów mówiąc
kolokwialnie. Dalej jeśli chodzi o obszar 3-go Maja nowo wprowadzany to od razu
proponujemy wprowadzenie godzin obowiązania od godziny 9:00 do godz. 20:00.
Następna rzecz to jest wyłączenie możliwości uzyskania karty opłaty zryczałtowanej
mieszkańca dla osób legitymujących się umową użyczenia pojazdu samochodowego.
To jest może nieco dziwny zapis, ale przyznam trochę taki smutny, wynikający, nie
chciałbym użyć sformułowania powszechnego procederu, ale dosyć częstego
procederu omijania czy też uzyskiwania właściwie takiej karty opłaty abonamentu
przez osoby właściwie, które nie powinny być do tego uprawnione. Dam przykład taki
bardzo skrajny. Jeden przedsiębiorca, to jest Wrzeszcz, w swoim mieszkaniu ma
jednocześnie siedzibę swojej działalności gospodarczej. Zatrudnia tam kilkanaście
osób. Te kilkanaście osób, które on zatrudnia wszystkie podpisały z nim umowę
użyczenia na swój samochód. W związku z powyższym on te kilkanaście spraw
przychodzi do Zarządu i uzyskuje kilkanaście abonamentów. Jest to kwota, może ja
powiem maksymalistycznie, ale jest to rząd jeżeli dana osoba nie ma abonamentu,
a chciałaby cały czas przebywać w strefie płatnego parkowania np. przez rok to jest
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to kwota ok 6000 zł. Jeżeli dostaje abonament to płaci 120 zł. Takich przypadków
naprawdę mieliśmy sporo, ale ten przykład o kilkunastu osobach to jest przykład
zupełnie skrajny. Jest wyłącznie możliwości uzyskania zerowej stawki opłaty dla
kierujących pojazdami technicznymi podczas wykonywania robót zleconych przez
Zarząd Drogi. Sytuacja jest następująca. Doszliśmy jako zarządca drogi do
następującej konkluzji. Jeżeli nasi kontrahenci, z którymi zawieramy umowy
utrzymaniowe, 3-letnie czy zależy, umowy utrzymaniowe to one owszem mają
zlecone pewne roboty, dajmy na to w sektorze Śródmieścia, na Głównym Mieście.
Może wjechać z taką zerową stawką i wtedy nie płaci, ale jednocześnie te same
samochody mając zlecenia od osób prywatnych, najróżniej, wszędzie na terenie
całego Gdańska mogą i mają taką możliwość. W związku z powyższym doszliśmy do
wniosku, że nic przecież nie stoi na przeszkodzie jeżeli te firmy startując do naszych
przetargów mogą w swojej ofercie i powinny, co jest oczywiste, uwzględnić w swojej
ofercie tego rodzaju obostrzenia.
Teraz przejdę może do rzeczy z merytorycznego punktu widzenia mówiąc
kolokwialnie jeszcze grubszych. To jest kwestia ustanowienia nowych stałych opłat
jednorazowych i stawek opłat opłaty dodatkowej. Stawki opłaty jednorazowe
obowiązują od roku 2002 albo 2003, dokładnej daty nie pamiętam, po dzisiejszy
dzień. Przypomnę, że za pierwszą godzinę jest to 3 zł, za drugą godzinę 3,60 zł, 4,30
zł za trzecią, wracamy z powrotem do stawki 3 zł, itd. W lipcu 2018 roku została
uchwalona przez naszego ustawodawcę ustawa o PPP i ona powoduje zmiany w
ustawie o drogach publicznych i ustanawia inne podejście do ustalenia stawki
maksymalnej. Do tej pory było to właśnie bardzo sztywne te 3 zł, 3,60 zł itd. Dzisiaj
ono ustala w ten sposób, że stawka jednorazowa to jest 0,15% najniższego
wynagrodzenia za pracę. Dzisiaj skoro jest to 2250 zł brutto stawka ta wzrasta
fizycznie jeśli chodzi o kwotę z 3 zł na 3,30 zł i dalej jest to wzrost w każdej godzinie
o te 30 groszy w porównaniu ze stawkami obecnymi. Niemniej jednak jest to już
takie bardziej elastyczne podejście, czyli cały czas nie jesteśmy uwiązani sztywną
stawką, ale jesteśmy związani tym najniższym wynagrodzeniem za pracę i tutaj
0,15%. To jest jeśli chodzi o stawki jednorazowe, natomiast jeśli chodzi o opłatę
dodatkową ustawa mówi o tym, że jest to 10% tego najniższego wynagrodzenia.
Propozycja, która jest przeze mnie przedstawiona to jest 200 zł z obecnej stawki 50
zł. Ona tak w naszym rozumieniu bardziej się zbliża do tych stawek, nazwijmy to kar
czy też mandatów, które są w komunikacji publicznej, bo dzisiejsza stawka 50 zł,
która obowiązuje, to jeżeli zapłaci się opłatę dodatkową w ciągu 7 dni to można
zapłacić 30 zł, w nowym i proponowanym przypadku zamiast 200 zł jeżeli zapłacimy
w ciągu 7 dni to złotych 130.
Tutaj dochodzę do Autopoprawki. Pierwotnie propozycja była następująca, żeby
opłata zryczałtowana mieszkańca, czyli popularny abonament kształtował się w ten
sposób, na pierwszy samochód 10 zł, na kolejny samochód 30 zł i na jeszcze kolejny
40 zł.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Osoba czy mieszkaniec?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tutaj żeśmy się zorientowali, że mogłaby nastąpić taka sytuacja, ta propozycja jeżeli
w danym mieszkaniu mieszkał ojciec, mama, dziecko, drugie dziecko i trzecie to
wszyscy mogliby mieć po 10 zł. Nie ma żadnego problemu. Natomiast to 10 zł, czy
30 czy 40 zł jeżeli dajmy na to mama albo tata albo dziecko chcieliby mieć dwa
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samochody, albo trzy samochody. Więc kiedy zorientowaliśmy się, że tutaj mogłoby
być niespecjalnie, bardzo dużo samochodów mogłoby uzyskiwać tego rodzaju
abonament, a nie jest to przecież zgodne z polityką miasta, bo nie chcemy promować
transportu indywidualnego to propozycja jest następująca, żeby za pierwszy pojazd
liczony łącznie dla wszystkich fizycznie osób, którzy zamieszkują dane mieszkanie
było 10 zł, za drugi pojazd też 10 zł, ale już trzeci i każdy następny, żeby było po 50
zł. Oczywiście proporcjonalnie dalsze punkty mówią o kwotach rocznych to tutaj
trzeba przemnożyć przez 12 miesięcy.
Trzecia grupa zmian to już są takie zmiany porządkujące. Jeżeli są załączniki do
wniosków, które pokazują inną osobę aniżeli wnioskodawcę tutaj anonimizujemy z
uwagi na przepisy RODO dane na załącznikach. Teraz znowu taki, na dokumentach
tymczasowych, muszę tutaj wyjaśnić, zdarzały się przypadki następujące,
wnioskodawca nie miał jeszcze przerejestrowanego samochodu. Obowiązek
przerejestrowania oficjalnego jest w ciągu jednego miesiąca. On jest w ciągu tego
miesiąca, ale jest mieszkańcem i chce złożyć wniosek o abonament, więc
przedstawia umowę kupna – sprzedaży i do tej pory na te umowy kupna – sprzedaży
mógł dostać abonament na cały rok. W międzyczasie mogły się różne rzeczy dziać,
dlatego chcielibyśmy, żeby na dokumentach tymczasowych proszę bardzo, nie ma
sprawy, oczywiście, dany wnioskodawca ma prawo, ale żeby dostał abonament tylko
na miesiąc, a nie na cały rok np. i żeby kolejny raz, kiedy przyjdzie, to, żeby to już
było z dokumentem właściwym i potem już zupełnie porządkujące historie to
rozrzucone po uchwale są pewne dostosowanie nomenklatury słownictwa uchwały do
ustawy prawo o ruchu drogowym. W szczególności chodzi tu o takie sformułowanie
jak do tej pory cały czas mówiło się parkowanie. Obecnie używamy słowa postój. To
są tego rodzaju historie. To tyle z mojej strony.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dziękuję. Czy są pytania?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Panie dyrektorze, czemu nagle aż tyle?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Aż tyle terenu?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Samo rozszerzenie było etapowane, a tutaj mamy jednak do czynienia z takim… skala
jest naprawdę spora.
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Rzeczywiście skala jest spora, ale też i obserwacje nasze wskazują, że taka potrzeba
istnieje. Wyjaśnić muszę taką sprawę. To jest oczywiście uchwała Rady, która
pozwala na coś takiego, nie oznacza absolutnie wprowadzenia, to nie jest taka prosta
sprawa, bo samo zamówienie parkometrów itd. to są też kwoty z punktu widzenia
budżetu miasta spore i to wszystko co tutaj jest właśnie tym kolorem niebieskim od
góry, żółtym, pomarańczowym, zielonym itd. to też będzie etapowane i w kolejnych
latach i też dlaczego takie duże? Obserwacja i doświadczenie, które mamy jest
następujące: jeżeli wejdziemy w mały teren, stosunkowo niewielki ze strefą
płatnego parkowania i wprowadzamy tam opłatę to jaka jest reakcja użytkowników
drogi? Przenoszą się dalej. To my znowu, to oni znowu przenoszą się dalej. Są to
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pewne logiczne granice. Ja zdaję sobie sprawę, że przy rzeczywistym wprowadzeniu
poboru opłaty, czyli przy ustawieniu parkometrów te rzeczy będą występowały. Co
do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Taka jest natura ludzka. Musimy to
zrozumieć. Jeżeli można nie zapłacić to nie płacimy i dlatego będzie to przesuwanie
się, ale też nie chcielibyśmy za każdym razem prosić Radę Miasta Gdańska i mnożyć
uchwał i proszę mi wierzyć, to co tutaj żeśmy zaproponowali to wynika z
doświadczenia, które my jako zarządca drogi posiadamy.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ale rozumiem, że wszelkie wprowadzenia poboru opłat są dyskutowane z Radami
Dzielnic?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Zawsze. To są rzeczy, które są zawsze konsultowane z Radami Dzielnic. Bez takiej
zgody wprowadzenia tego …
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Jest taka praktyka. Nie było takiego przypadku w mieście, żeby GZDiZ samo z siebie
bez zgody Rady Dzielnicy…
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Nie, oczywiście, my takich rzeczy nie robimy.
Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji
Czyli w każdym z tych przypadków jest zgoda Rady Dzielnicy?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tak.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Czyli była wcześniej uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście dotyczące tego, że chcą
rozszerzenia takiej strefy?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Zawsze były takie i są zawsze takie konsultacje. Nie ma takiej możliwości, żeby tych
konsultacji nie było.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
A ta kwota 200 zł jako opłata dodatkowa skąd to państwo … dlaczego akurat 200 zł?
10%?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
W chwili obecnej, jeżeli chcielibyśmy tak całkiem maksymalnie to by była kwota, te
10%, to kwota 225 zł. Oczywiście można, propozycja jest tego rodzaju i ona, tak jak
już powiedziałem wcześniej, w jakiejś mierze jest zbliżona do kwot kar, które są za
nieuiszczoną opłatę np. w środkach komunikacji publicznej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ja tylko ze swojej strony złożę oświadczenie, że jestem mieszkańcem tych dzielnic
i wcale nie chcę tam strefy płatnego parkowania.
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Ja jestem mieszkańcem Białej, którą będziemy wyłączać i mam nadzieję, że nowa
Rada Dzielnicy wprowadzi strefę, bo jesteśmy tak rozjechani, że jest po prostu
strasznie.
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
To prawda. Też są sytuacje tego rodzaju, że najpierw Rada Dzielnicy jest absolutnie
przekonana, że nie i nie wchodzi w rachubę, a potem też zmienia zdanie.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Sami mieszkańcy wnioskują. Jeżeli mieszkańcy jednej ulicy powiedzą, że nie chcą,
to robią wszędzie oprócz tej ulicy to wszyscy się zjeżdżają na tą ulicę i mieszkańcy
potem mówią, błagamy, postawcie tam parkometry.
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
To takie bardzo oczywiste, że tak się stanie.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Dobrze. Czy jeszcze jakieś dodatkowe pytania?
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pan dyrektor wspomniał o tym, że już są przetargi na nowe parkometry?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Nie.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
W planie część jest do wprowadzenia od lipca.
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Wyjaśnię. Mamy w planie część w lipcu i jeszcze raz przypominam, zwróćcie państwo
uwagę to jest 3-go Maja i to jest maluteńka strefa Targu Rakowego. Na to wystarczy
ok. 10 parkometrów. To w tej chwili mamy je jeszcze na stanie i w zapasie.
Natomiast te dwie strefy, czyli strefa ul. Nowomiejskiej, Robotniczej i Jaracza i
Jaśkowa Dolina i Pawłowskiego i dlatego są od września, ponieważ to będą zwolnione
parkometry z Jelitkowa po okresie lipiec, sierpień, parkingów nadmorskich i dopiero
przyszły rok to będzie już myślenie o nowych przetargach i nowych postępowaniach.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Wspomniał pan przewodniczący o tym, że kwestia rozszerzenia strefy w pana
dzielnicy we Wrzeszczu uzależniona miała być od tego czy zostaną wprowadzone
nowe możliwości transportu komunikacją zbiorową.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie, podnosiliśmy kwestie infrastruktury wzdłuż ul. Białej, bo tam nie ma chodnika,
ani utwardzeń. Podnosiliśmy te aspekty. Akurat ten fragment dzielnicy jest idealnie
skomunikowany, tramwaj z dwóch stron, Jaśkowa Dolina i Miszewskiego, SKM-ka,
uruchomiony autobus 249, 149, więc w tym miejscu ul. Wajdeloty, chyba nie ma
lepszej komunikacji dla mieszkańców niż właśnie ten rejon miasta.
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Bardzo chciałbym, żeby moja dzielnica też poszła przykładem tego rozwoju
transportu publicznego co Wrzeszcz i dlatego też panie dyrektorze zapytam, ostatnie
myślę pytanie, czy w związku z wprowadzeniem tej strefy państwo planujecie jakoś
poszerzyć zakres usług transportu publicznego dla dzielnicy Śródmieście, Stare
Przedmieście? Pan nie jest za to odpowiedzialny, ale rozumiem, że jedno powinno
pójść z drugim?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Oczywiście. Są różne cele czy kilka celów, które wymienia ustawa o drogach
publicznych, m. in. również transport publiczny, ale tutaj lepszym partnerem do
rozmowy niewątpliwie byłby ZTM planujący tego rodzaju historie i tutaj ja takiej
wiedzy nie mam.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
zawartego w druku nr 131.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Macieja Radowicza – Zastępcę Dyrektora ds. zarządzania w
Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się,
przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 131. (Opinia
nr 6-4/32-19/2019).

PUNKT – 6
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jakbym mógł poprosić w ramach wniosków, jeszcze korzystając z obecności pana
dyrektora, zgłosili się do mnie… rozmawiałem z pewnymi pracownikami Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni i wskazują na jakieś dziwne naciski ze strony Urzędu Miasta w
stosunku do inwestycji tej Galerii Metropolia i oddaniem tej drogi, która jest
budowana do użytku publicznego w ramach ZRiD i panie dyrektorze czy posiada pan
jakąś wiedzę, że zwraca się Urząd Miasta do państwa w tym zakresie?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tak, zwraca się do nas z rzeczą następującą, jako Zarząd Dróg i Zieleni mamy przejąć
… czy jak wygląda sprawa z przejęciem tej drogi, więc wymieniliśmy pewne
elementy, które mogą dostosować tą drogę do rzeczywiście parametrów drogi
publicznej i w związku z tym…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I dopiero wtedy …
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Ale też w związku z tym, że zapadła decyzja ZRiD na obszar, na którym jest ta droga,
to dla nas nie jest kwestia fakultatywna. ZRiD dotyczy tylko i wyłącznie drogi
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publicznej. Jeżeli tylko i wyłącznie drogi publicznej to nie może być innego zarządcy
aniżeli my. Więc w tym momencie mówimy tylko, słuchajcie, ale ten krawężnik jest
zły, a tu musi być wymalowana taka i taka organizacja ruchu, tu postawione takie i
takie znaki i ok., wtedy jest wszystko w porządku, przejmujemy. My tutaj nie mamy
możliwości powiedzenia nie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale dopiero państwo przejmujecie wtedy, kiedy ta droga spełni wymogi drogi
publicznej?
Pan Maciej Radowicz – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
Tak, ale szczerze mówiąc to są drobiazgi, które z tego co wiem, mają być
realizowane przez DRMG w najbliższym czasie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Dziękuję bardzo.
Następnie Przewodniczący Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.18:15
Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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