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BRMG.0012.72.2019/KSiB 
 

PROTOKÓŁ NR 9–7/2019 
 

Z dziewiątego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII 
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 27 maja 2019 roku, a rozpoczęło 
się o godz. 15:30, 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 
siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 
członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 
obrady, otworzył 9 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał 
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym 
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania - 
druk nr 182. 
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 – druk nr 184.  
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego  

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy 
środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i 
opłat manipulacyjnych – druk nr 181. 
Referuje: radny Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
 

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska 
za I kwartał 2019 roku.   
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 199. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200. 
Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska 
 

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
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Do Komisji został skierowany do zaopiniowanie projekt uchwały:  
 

• w sprawie współdziałania Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy 
Dąb w celu realizacji Projektu pn. „Cała naprzód II” Działanie 5.2 Poddziałanie 
5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – druk nr 208. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad 
Komisji i omówić go w pkt 2A. 
 
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za - jednogłośnie 
 

Do Komisji została skierowana prośba o zaopiniowanie zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej utworzonej na pozyskanie i utrzymanie miejsc w żłobkach w 
wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi „gdańskiego 
bonu żłobkowego”. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby powyższe wprowadzić do porządku obrad Komisji 
i omówić w pkt 6A. 
 
Głosowanie za zmianą w porządku obrad:  
7 za – jednogłośnie 
 
Wpłynęła również Autopoprawka do projektu uchwały druk nr 181. 

 
PUNKT – 1 

 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 
182. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.156.2019). 
 
Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego, w imieniu wnioskodawcy, przedstawił projekt uchwały. 
Powiedział: Panie przewodniczący, państwo radni jeżeli chodzi o przedmiotowy 
projekt uchwały to wprowadziliśmy zmiany dotyczące następujących rzeczy. W 
kwestii dotyczącej składania dokumentów w pkt 5 §2 uzupełniono o przedkładanie 
świadectwa ukończenia szkoły przez ucznia. W pkt 3 §4 uzupełniono o zapis, iż 
kontrole w podmiotowych dotowanych będą upoważnieni pracownicy Urzędu. 
Wcześniej było przez Prezydenta. Z tego względu, że teraz może wydawać 
upoważnienia ta osoba, którą Prezydent wskaże. Kolejna zmiana dotyczyła pkt 6, 
którego dodano, określającego jakie zasady mają być jeżeli chodzi o kontrole 
kontrolowanej placówki. Kolejnym pkt to był pkt 12. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, 
o których mowa w pkt 10 organ kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy. 
Dodano też w pkt 5 zdanie: Kontrola faktycznej liczby uczniów może być 
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przeprowadzona w miejscach i czasie realizacji podstawy programowej z tego tytułu, 
iż od zeszłego roku prowadzi się kontrole weekendowe w tych placówkach 
niepublicznych. Kontroli poddanych zostało w 2018 r. w miesiącu grudniu 10 
placówek. Do tej pory jeszcze nie znamy efektów, także na ten moment nie mogę 
przedstawić jakie są wyniki, natomiast planuje się już kolejne od czerwca, po 
wakacjach poprzez wrzesień i październik kontrole w kolejnych 20 placówkach 
niepublicznych. Mamy nadzieję, że przyniesie to skuteczne efekty jeżeli chodzi o 
ciągle wzrastające składki jeżeli chodzi o te podmioty. Dodatkowo w tym projekcie 
dodano również załącznik nr 8, który wprowadza roczne rozliczenie otrzymanych 
jednorazowych dotacji. I załącznik też nr 7 też dotyczący jednorazowych dotacji, 
które wcześniej zostały wprowadzone w zeszłym roku, natomiast teraz w tym roku 
będą już rozliczane po całym roku, stąd wnioskowane zmiany. Dziękuję bardzo.  
  
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie otworzył dyskusję i powiedział: wspominał pan o tych kontrolach, które 
odbyły się w miesiącu grudniu. Chciałbym powiedzieć, że na Komisji Edukacji również 
omawialiśmy te przypadki. W toku kontroli okazało się, że prawie 500 000 zł wróci z 
powrotem do budżetu miasta w związku z tym, że szkoły w deklaracji zawyżały 
frekwencje.  
 
Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego  
Taki jest plan. Na razie nie mówię o tym, bo jeszcze efektu nie ma.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, ale zostały wykryte na kwotę ok 500 000 zł, więc to pokazuje, że te kontrole 
faktycznie są istotne, bo 500 000 zł przy 10 podmiotach jest to duża kwota.  
 
Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego  
Jeżeli się rozszerzy to być może będzie to kwota, która będzie bardziej znacząca.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ale to były też największe podmioty z tego co mówił pan dyrektor Kryger w 
momencie, kiedy właśnie były typowane do kontroli. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś 
pytania do projektu uchwały? 
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Pan kierownik wspomniał tak naprawdę o sprawie, o której rozmawialiśmy ostatnio 
na Komisji czyli o tych kwestiach związanych z tą uchwałą. To znaczy w kontekście 
właśnie tych jakiś miar, wokół których będzie dokonywana ta ocena czy też te 
kwalifikacje i tu rozumiem, że jest to jakoś doprecyzowane w tej chwili, tak? Dobrze 
zrozumiałem pana kierownika? Na czym to polega?   
 
Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego  
Chodzi o świadectwa? Tu jest kwestia taka, że jeżeli są jednorazowe wypłaty 
egzaminacyjne one są przedstawiane przez niepubliczne placówki. W związku z 
powyższym jeżeli osoba, która ma przedstawić, ma być dokonane to musi po prostu 
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przedstawić dokumenty. Oprócz tego co było wcześniej w uchwale to jeszcze ma być 
dołożone do tego świadectwo ukończenia nauki.   
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Tylko tyle?  
 
Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju 
Społecznego  
Tak, tylko tyle.  
 

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
zawartego w druku nr 182. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Jarosława Formelę – Kierownika Referatu Ekonomicznego 
w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz przeprowadziła dyskusję, a następnie w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 182. (Opinia nr 9-
7/40-27/2019).  
 

PUNKT – 2 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 – druk nr 184.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.158.2019). 
 
Pani Izabela Chorzelska – Zastępcę Dyrektora ds. usług społecznych w Wydziale 
Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uprzejmie 
proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zmian w 
szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019. Zmiany te 
wynikają ze zwiększenia kwoty z tzw. kapslowego czy korkowego, różnie to różne 
osoby mówią, prognozowanego zwiększenia o 600 000 zł. To jest informacja 
przekazana nam przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz z przesunięć środków z 
nierozstrzygniętych dotychczas konkursów na kwotę 86 741 zł ze wskazaniem zadań, 
które są szczegółowo w uchwale wymienione. 
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
184. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora ds. usług 
społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku 
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 184. (Opinia nr 9-7/41-
28/2019).  
 
 

PUNKT – 2A 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie współdziałania 
Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji 
Projektu pn. „Cała Naprzód II” Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja 
zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – druk nr 208. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.182.2019). 
 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo obecnie w tym samym 
partnerstwie MOPR w imieniu Gminy Miasta Gdańska realizuje I edycję programu 
aktywizacji zawodowej kierowanej przede wszystkim do mieszkańców Gdańska, ale 
także do mieszkańców Gmin Suchy Dąb i Pszczółki, ponieważ ten termin realizacji 
dobiega końca Urząd Marszałkowski ogłosił termin składania kolejnych aplikacji. Jest 
to tryb poza konkursowy i chcielibyśmy móc przystąpić po raz kolejny po to, aby 
kontynuować działania. Pierwsza edycja pokazuje, że osiągnięto zakładane wskaźniki 
z nawiązką. Wielu mieszkańców Gdańska, a więc ponad 70 osób uzyskało 
zatrudnienie wcześniej korzystając z szerokiego wsparcia doradztwa zawodowego, 
wsparcia psychologicznego oraz kończąc specjalistyczne zawodowe kursy i szkolenia. 
Jeśli chodzi o mieszkańców Gminy Suchy Dąb i Pszczółki tutaj mamy niemal 20 
osobową grupę, która również taką aktywizację zakończyła sukcesem. Wymogi 
formalne wymagają, by każda z gmin uzyskała zgodę Rady Gminy na przystąpienie 
do realizacji takiego projektu w partnerstwie. Druga edycja będzie się różniła od 
pierwszej tym, że uczestnictwo partnerów z Gminy Pszczółki i Suchy Dąb jest 
uczestnictwem bez finansowym to znaczy, że Gminy oddelegują do realizacji zadań 
projektowych swoich pracowników nie otrzymując za to środków finansowych. Gminy 
zrzekły się tego na rzecz zwiększenia koordynacji po stronie Miasta Gdańska. My 
wynajmujemy na potrzeby realizacji projektu pomieszczenie w Gdańskim Starterze. 
Z dostępnością nie ma tam problemu jeśli chodzi także o mieszańców gmin 
wskazanych w propozycji uchwały. Również realizujemy działania na terenie tamtych 
gmin. Specjaliści z Gdańska dojeżdżają. Wszystko jest finansowane w ramach 
projektu. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie.  
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
208. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz – Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 208. (Opinia nr 9-7/42-29/2019).  

 
PUNKT – 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami 
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat 
manipulacyjnych – druk nr 181 + Autopoprawka. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.155.2019). 
 

Radny Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział: Szanowni państwo, obchodzimy w tym roku Rok Wolności i Solidarności. 
Wiemy, że Rada Miasta Gdańska i władze staramy się w sposób szczególny 
solidaryzować się i ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym. Chcielibyśmy jako Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że przekonamy do tego również 
radnych z pozostałych klubów, żeby te obchody tegoroczne tego Roku Wolności i 
Solidarności miały poza organizacją różnego rodzaju imprez, różnego rodzaju 
eventów wszelkiego rodzaju, żeby miały one też taki wymiar bardziej praktyczny. A 
komu jeżeli nie niepełnosprawnym powinniśmy w Gdańsku życie ułatwiać? Dlatego 
szanowni państwo złożyliśmy projekt uchwały, aby nadać taki nowatorski sposób 
postrzegania ich problemów i wychodzenia im naprzeciw, to znaczy, żeby rozszerzyć 
kwestie możliwości nieodpłatnego poruszania się po Gdańsku za pomocą gdańskiego 
transportu publicznego niepełnosprawnym, którzy mają stwierdzoną 
niepełnosprawność również w wymiarze nie tylko w tym znacznym, ale również w 
stopniu lekkim i średnim. Stąd ta inicjatywa. Jeżeli mają państwo jakieś pytania to 
z przyjemnością odpowiem. W tym również wniosku złożyliśmy, wychodząc 
naprzeciw tym zastrzeżeniom, które przedstawił mecenas obsługujący Radę Miasta 
Gdańska, złożyliśmy Autopoprawkę, która w naszym odczuciu wychodzi naprzeciw. 
Jeżeli są jakieś w tym zakresie pytania to oczywiście odpowiem.  
  
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Jeżeli mógłbym się odnieść to chciałbym spytać o konsultacje ze związkami 
zawodowymi, które również powinny tą uchwałę zaopiniować. Czy takie opinie 
związków zawodowych państwo posiadają jako wnioskodawca?     
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Taka opinia związków zawodowych wynika z przepisów ustawy. Zobowiązanym do 
zasięgnięcia takiej opinii jest Prezydent Miasta Gdańska, oczywiście nie radny Miasta 
Gdańska, ani nie Komisja, ani nie Klub Radnych. Ostateczny termin do 
przedstawienia takiej opinii to jest 30 dni od przedłożenia projektu uchwały. Biorąc 
pod uwagę, że uchwała została złożona jeszcze w miesiącu kwietniu, zdaje się 22 
kwietnia, to tutaj Prezydent Miasta Gdańska miał wystarczająco wiele czasu, aby 
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taką opinię pozyskać. Jeżeli takiej opinii nie pozyskał to w świetle orzecznictwa, 
które Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przeanalizował, biorąc pod uwagę, że 
jest to zmiana projektu uchwały, która jedynie w sposób pozytywny oddziaływać 
będzie na krąg odbiorców zdefiniowanych w tej uchwale nie powoduje w żadnym 
stopniu to żadnej wady prawnej nawet nie posiadając takiej opinii prawnej, co 
jakkolwiek zaznaczam powinno było być osiągnięte z uwagi na to, że czasu na to było 
wystarczająco dużo. Pytanie bardziej do któregoś z referatów, który tą sprawą się 
zajmuje dlaczego tej opinii jeżeli nie ma to dlaczego jej nie ma. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Chciałbym zapytać czy Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zwracał się do 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, którego Miasto Gdańsk 
jest członkiem, bo jak wiemy zależy nam, żeby taryfa dla mieszkańców trójmiasta 
była wspólna i taka sama. Czy takie konsultacje, czy taka prośba do Związku, taki 
wniosek o taką opinię państwo kierowali?  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podobnie jak w przypadku zasięgnięcia opinii 
związków zawodowych nie ma osobowości prawnej aby jako jakiś podmiot 
występować do takich podmiotów jakie wskazał pan przewodniczący. Jeżeli jest, 
wedle jakiś przepisów wewnętrznych potrzebna taka uchwała w takim zakresie, 
powinna o nią wystąpić Prezydent, bo jedynie Prezydent jest w stanie coś takiego 
przeprowadzić. Jeżeli są jakieś wątpliwości to zawsze można zapytać też innego 
mecenasa, który obsługuje Radę Miasta, ale myślę, że tutaj nie ma wątpliwości.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Proszę pana dyrektora o przedstawienie sytuacji, jakie skutki ewentualnie oprócz 
tych pozytywnych, o których mówił pan przewodniczący. Niewątpliwie objęcie 
dodatkowej grupy osób, która mogłaby korzystać z bezpłatnej komunikacji jest …  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Przepraszam szanowni państwo. Skupiłem się na tej dużej grupie odbiorców, ale 
oczywiście uchwała obejmuje również osoby, które posiadają legitymację wydaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej poświadczającą, że były opozycjonistami wobec 
reżimu komunistycznego, że walczyły o naszą wolność i to też jest ten wymiar 
symboliczny. A dlaczego symboliczny? Dlatego, bo tych osób jest mniej więcej w 
Gdańsku ok 150, więc tak naprawdę nie jest to liczba, która w żaden sposób wpływa 
na jakiekolwiek wyniki czy ma jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia ekonomiki.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Panie dyrektorze, bardzo proszę.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Odnosząc się do tego co pan radny Płażyński powiedział o tej opinii związków 
zawodowych to w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska złożyliśmy ten projekt uchwały 
do 4 central związkowych. Do Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, z którego już 
otrzymaliśmy opinię. Ta opinia jest pozytywna. Złożyliśmy do Forum Związków 
Zawodowych Województwa Pomorskiego. Z tej centrali jeszcze odpowiedzi nie ma. 
Złożyliśmy również do Związków Zawodowych Ogólnopolskiego Porozumienia 
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Związków Zawodowych Rada Województwa Pomorskiego i też jeszcze nie 
otrzymaliśmy opinii. I złożyliśmy zgodnie z przyjętymi zasadami ten projekt uchwały 
do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Projekt uchwały w 
MZKZG będzie dyskutowany na zgromadzeniu 12 czerwca, ponieważ zgromadzenie 
odbywa się raz na kwartał, więc do sesji z pewnością nie otrzymamy opinii z MZKZG. 
Jeżeli chodzi o kwestie skutków finansowych dla Miasta Gdańska to temat jest dosyć 
skomplikowany i wydaje mi się, że tak na szybkiego nie będziemy w stanie obliczyć 
skutków finansowych dlatego, że zgodnie z założeniami uchwały np. uprawnienie do 
bezpłatnych przejazdów dla działaczy opozycji antykomunistycznej nie odnosi się 
tylko do działaczy w Gdańsku, bo sformułowanie… 
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ale ilu ich przyjeżdża?  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Odnosi się do całego kraju. Tak samo jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. A więc 
wystąpiliśmy do urzędu, który się zajmuje opozycją antykomunistyczną, jak i do 
różnych instytucji, np. ZUS jeśli chodzi o inwalidów, żeby oszacowali nam liczbę tych 
osób z całego kraju, bo wprost uchwała mówi tylko i wyłącznie o osobach, natomiast 
nie ogranicza to do mieszkańców Gdańska, więc oszacowanie skutków finansowych 
dla budżetu miasta jest niezwykle trudna i z pewnością jeszcze potrwa.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Słowo komentarza. Zaczynając od bardzo ważnych, ale mniejszych kosztowo spraw, 
jeżeli chodzi o kwestie osób represjonowanych czy opozycjonistów to ich łącznie w 
skali roku, nie chcę tutaj podać jakiś fałszywych danych, też pamięć ludzka jest 
zawodna, ale ich łącznie w skali kraju jest zadaje się nie więcej niż 2000, ale też 
obchodzimy Święto Wolności i Solidarności, więc w jakiś sposób szczególny myślę, że 
jesteśmy zobowiązani do tego, żeby o nich pamiętać, bo nie każdy z nich osiągnął 
sukces zawodowy. Wielu z nich faktycznie mimo, że walczyli o wolność naszego kraju 
znajduje się w dość trudnej sytuacji finansowej i każda taka pomoc jest dla nich na 
pewno bardzo ważna. Jeżeli chodzi o kwestie niepełnosprawnych to z lekkim 
niepokojem słuchałem tego, co mówił pan dyrektor z uwagi na to, że tak naprawdę 
nie ma praktycznej możliwości obliczenia jaki finalny rezultat miałaby wynieść ta 
swojego rodzaju ulga. Możemy się posiłkować danymi z naszego miasta, z naszego 
regionu ilu takich niepełnosprawnych jest, ale to w dalszym ciągu nie załatwi sprawy 
z tego względu, że nawet biorąc pod uwagę spis ludności, który miał miejsce w 2010 
roku jest ostatnim dokumentem powszechnie dostępnym, który weryfikował ilu tak 
naprawdę w Rzeczypospolitej z podziałem na poszczególne regiony jest osób 
niepełnosprawnych i również z podziałem na lekki, umiarkowany i znaczący stopień 
niepełnosprawności, więc jakby nie ma dokładniejszych danych niż z roku 2010, ale 
co ważne, możemy posiłkować się danymi jeżeli chodzi o kwestie kosztów 
porównywalnymi do ilości osób, które mogłyby z tego korzystać, a co wprowadzono 
jeszcze w poprzedniej kadencji, czyli ta ulga na dzieciaki uczące się, dla uczniów, 
czyli bezpłatne bilety dla uczniów, gdzie oszacowany koszt i później był realizowany, 
czy dalej jest realizowany koszt, proszę mnie poprawić, ale to jest ok 9 mln zł w 
ciągu roku biorąc pod uwagę, że łącznie w Gdańsku na 2010 rok niepełnosprawnych 
wszystkich i z lekkim, średnim, i ze znaczącym było wedle tego spisu z 2010 roku, 
proszę mi wybaczyć jeżeli się pomylę o kilka tysięcy, ale było to niecałe 50 tys., z 
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czego już aktualnie jak państwo wiecie osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności jeżdżą w Gdańsku za darmo i też nie jesteśmy przecież w stanie 
ocenić tak naprawdę jaki to ma wymiar dla funkcjonowania ZTM-u, bo one po prostu 
pokazują swoją legitymację, nie muszą kupować biletów, więc też nie wiemy jaki 
tak naprawdę ma to wymiar ekonomiczny dla ZTM-u. Skupiając się dalej na tych 
liczbach, żeby też członkowie Komisji mieli takie informacje związane z Gdańskiem, 
co prawda historyczne, ale zakładam, że do 2010 roku ta liczba się jakoś tak znacząco 
nie zmieniła. Więc spośród tych niecałych 50 tys. ok 17 tys. to są właśnie te ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności osoby, które są na podstawie wcześniej 
przyjętej uchwały Rady Miasta Gdańska zwolnione z tych opłat, a w międzyczasie 
powstała właśnie ta uchwała dotycząca młodzieży, która porusza się po Gdańsku, 
więc wedle naszych analiz jest to na pewno nie więcej niż łącznie 30 tys. takich 
osób, które miałyby się w ogóle znajdować w Gdańsku z niepełnosprawnościami 
minus te dzieciaki, które tak naprawdę nie wiemy ilu jest, ale zakładając, że 
niepełnosprawność zazwyczaj wiąże się z niepełnosprawnością wrodzoną, to znaczy 
jest takich osób więcej niż tych, które tą niepełnosprawność nabyły, chyba, że 
dotyczy to osób, które są w znacząco podeszłym wieku, ale one również są w Gdańsku 
już zwolnione z opłat za komunikację miejską, więc takich osób, ciężko powiedzieć, 
ale może będzie 20 - 25 tys. osób łącznie jako cała grupa, i które już jednocześnie 
w tej chwili korzystają z ulg z poruszania się po Gdańsku, a więc kwestia zwolnienia 
ich z obowiązku zakupu biletów, przy których i tak przysługuje im odpowiednia ulga 
przy zakupie dodatkowo powoduje pomniejszenie tych wydatków, więc porównując 
do kosztów 9 mln zł przy tym bezpłatnym bilecie dla dzieciaków, gdzie jest właśnie 
ok 60 tys. w samym Gdańsku dzieciaków, a nie wiadomo ile tak naprawdę korzysta. 
To mniej więcej wychodzi na to, że nie kosztowałoby to, gdyby przyjąć, że wszyscy 
ci nowi niepełnosprawni, którzy korzystać będą z tego tytułu uprawnień, 
przynajmniej biorąc pod uwagę Gdańsk, gdyby nagle oni wszyscy zaczęli jeździć 
tramwajami, autobusami w Gdańsku to nie przekroczyłoby to wedle naszych obliczeń 
2 mln zł w skali roku.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że idea jest… 
pan ma dane z 2010 roku, przypuszcza pan… 
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Nie ma nowszych danych. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dlatego przedstawiciele miasta zwrócili się do różnych instytucji o przedstawienie 
aktualnych danych. 2009 a jest 2019 r. to jest 10 lat, kawał czasu, w związku z tym 
nie mamy jednoznacznych informacji i też Miasto nie jest w stanie zaprogramować 
budżetu, bo nie wie dokładnie jakie ewentualne koszty ostateczne po wprowadzenie 
tej uchwały mogą występować. Bardzo proszę pan dyrektor.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Chciałem tylko uzupełniająco jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o bezpłatne 
przejazdy dla dzieci i młodzieży to dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży 
posiadających Gdańską Kartę Mieszkańca, a więc ten zbiór jest już znacznie 
zmniejszony i nie dotyczy np. dzieci przyjeżdżających z Krakowa czy z Katowic czy 
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z Warszawy. Natomiast tutaj zgodnie z intencją jednoznacznie wynika, że dotyczy 
to wszystkich osób zarówno działaczy opozycji, jak i osoby niepełnosprawne z całego 
kraju. 
  
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Taka jest intencja? Dotyczy to osób z całego kraju?   
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Tak, taka jest intencja. Oczywiście po dyskusji tutaj na Komisji możemy rozważyć 
ewentualnie zawężenie tego do mieszkańców Gdańska posiadających Kartę 
Mieszkańca. To oczywiście będzie znaczne uproszczenie. Wiecie państwo pewnie 
sami z doświadczenia, że osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, już nie mówiąc 
o średnim, średnie to tak się wydaje, ale to już jest takie znaczące ta 
niepełnosprawność średnia. To nie są osoby, które w sposób … nie ma tak wielu, 
które się zbyt często poruszają. One są znacznie bardziej ograniczone ruchowo. Nie 
zawsze tylko ruchowo. Potrzebują zazwyczaj też jakiejś, może nie stałej, ale często 
doraźnej opieki co powoduje, że raczej powątpiewam, czy istnieje w Gdańsku takie 
zjawisko jakiegoś takiego szturmu turystów, przepraszam, jakkolwiek to nie brzmi, 
że nagle jakoś bardzo dużo niepełnosprawnych turystów akurat do Gdańska 
przyjedzie. Tak mi logika i doświadczenie życiowe podpowiada, że to nie jest duża 
skala i nie odczujemy tego. Raczej chodzi tutaj o aktualnie tutaj mieszkających 
Gdańszczan, ewentualnie Sopocian i Gdynian, ale to już jest kawałek, trzeba 
zmieniać środek transportu i też zawsze jest dla nich uciążliwe, więc pewnie ich też 
nie ma aż tak dużo.  
 
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Chciałem bardzo podziękować za ten pomysł, za ten projekt. Uważam, że jest po 
prostu szlachetny. Bardzo dużo mówimy o środkach finansowych, o zabezpieczeniu 
finansowania tego programu, zaprogramowania tego co jest oczywiście stosowne w 
związku z tematyką Komisji, która obraduje. Niemniej jednak musimy jeszcze 
spojrzeć z drugiej strony i tutaj pan dyrektor wspomniał, że nie mamy jeszcze opinii, 
kluczowej opinii moim zdaniem, a chodzi nam o tzw. bilet w pełni metropolitalny, 
jeden, ujednolicony bilet i on wymaga wspólnej taryfy dla wszystkich grup, 
społeczności. W Gdańsku mamy stosunkowo, porównując się do innych gmin 
ościennych, bardzo dużo różnych ulg i jeżeli będziemy chcieli się tak ujednolicić, a 
w takim kierunku idą te prace i też słusznie, bo wszystkie praktycznie postulaty na 
różnych dyskusjach, na panelach obywatelskich właśnie idą w tym kierunku. Ostatnio 
też była dyskusja o generatorach ruchu w Gdańsku i też mam nadzieję, że pan 
dyrektor zgodzi się ze mną, jeżeli postawię taką śmiałą tezę, że bardzo fajny jest 
tramwaj, ale raczej na krótszych odcinkach. Natomiast jeżeli już chcemy przejechać 
z jednego końca miasta na drugi koniec miasta to wolelibyśmy wybrać kolej. Też 
dążymy w takiej naszej filozofii, żebyśmy się przesiadali z samochodu do komunikacji 
zbiorowej i w związku z tym przejeżdżamy 2 przystanki tramwajem, wsiadamy do 
kolei i znowu kasujemy inny bilet. Siłą rzeczy dużo więcej wydajemy na ten bilet. 
Oczywiście każda ulga czy każda zniżka nawet 100% czy mniejsza będzie dodatkową 
zachętą, niemniej jednak kluczem do sukcesu w tej chwili jest ten wspólny bilet, a 
to wymaga wspólnej taryfy zniżkowej, ulgowej, w związku z czym jest to kolejny 
krok, który nas trochę blokuje od tego, żebyśmy w tej chwili pochopnie, moim 
zdaniem, działali w tej sprawie. Niemniej jednak zgadzam się z kolegą, że jest to 
bardzo fajna, słuszna inicjatywa, idea i myślę, że jak to będzie wszystko już 
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przeliczone i będzie skonsultowane to wtedy na pewno ten projekt będziemy musieli 
przeanalizować i mam nadzieję potwierdzić.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Panie przewodniczący jeżeli chodzi o wspólny bilet to my jako mieszkańcy Gdańska, 
radni, ja może nie jako radny, bo jestem radnym pierwszej kadencji, ale słyszymy o 
nim i rozmawiamy o nim już od wielu lat, więc warunkując przyznawanie ulg w tym 
jednak szczególnym roku Wolności i Solidarności dla akurat tych kategorii 
potencjalnie uprawnionych jeżeli przyjmiemy tą uchwałę wydaje mi się jednak takim 
zawężaniem horyzontu swoich działań, bo to równie dobrze mogłoby się nigdy nie 
spełnić, a jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne to jednak to są osoby, które jednak 
w większym obszarze opierają swoją mobilność, może nie ma na to jakiś badań, ale 
mogę się tu opierać po prostu na takiej literaturze przedmiotu, które raczej 
funkcjonują na zasadzie niewielkich odległości i ta niepełnosprawność daleko 
sprawia, że na pewno jest stosunkowo mniej takich osób, które decydują się na 
podróż nawet do Gdyni z Gdańska, więc nie sądzę, aby to był jakiś w tym zakresie 
większego kalibru argument przeciwko przyjmowaniu tej uchwały bez nawet 
konsultacji z tym Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej tym 
bardziej, że jest to jednak uchwała, która oddziaływać będzie przede wszystkim w 
zdecydowanym procencie, prawie, że w zupełności, na terenie naszej Gminy, więc 
nie sądzę, żeby tutaj Związek Metropolitalny Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, żeby 
to oddziaływało na pozostałe Gminy.    
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Jeżeli chodzi o kosztorys to czy my moglibyśmy od pana dostać, żeby się 
ustosunkować na te 2 mln zł. Wiem, że to jest rząd wielkości, bardzo duży szacunek, 
ale żebyśmy mogli po prostu od czegoś wyjść, bo tutaj nie wiem jakie dane wy macie, 
żeby po prostu jakiś konsensus znaleźć, jaki to będzie uszczerbek.    
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Nasz wniosek jeżeli chodzi o te kwestie kosztowe to jest swego rodzaju też 
porównanie potencjalnej ilości uprawnionych z tymi kosztami, które są przed 
wprowadzeniem darmowych biletów dla młodych mieszkańców Gdańska. Ale dobrze, 
taki dokument roboczy możemy sporządzić z takim zaznaczeniem, że jest to pewien 
nasz szacunek.  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
W podobnym tonie jak panowie radni. Projekt rzeczywiście szlachetny. Jesteśmy w 
roku Wolności i Solidarności jak pan kilkakrotnie powtórzył i odruchy serca są tu 
bardziej uzasadnione tylko, że uchwalając uchwałę będzie ona miała skutki nie tylko 
na ten rok, ale również na lata kolejne. Z tego też wynika taka nasza chęć jakby 
przyjrzenia się dokładnie z różnych stron i chciałabym tylko, żeby tak to wybrzmiało 
tutaj, że przy szacowaniu i porównywaniu kosztów dla budżetu miasta, 
porównywaniu przy operacji związanej z dziećmi i młodzieżą jakby ten przelicznik 
liczby, ilości nie jest 1 do 1 dlatego, że oni korzystali z biletu ulgowego, więc warto 
to też wziąć pod uwagę, że ta liczba dzieci i młodzieży, gdyby oszacować nawet co 
do jednej osoby to nie jest przelicznik 1 do 1 do osób niepełnosprawnych, 
zasłużonych działaczy opozycji komunistycznej. Mój postulat, żeby to też brać pod 
uwagę w szacowaniu kosztów, bo w końcu wszyscy działamy dla dobra Gdańska.     
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Nie rozumiem.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Ulga jest 50% i ten uszczerbek jest w wysokości 50%, a tutaj będzie 100%.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ale dzieci niepełnosprawne, ta młodzież, która jest niepełnosprawna ona i tak już 
jest wyłączona.  
 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 
Jeżeli chodzi o ten szacunek 50% to to właśnie jest szacunek, bo oczywiście każdą 
ulgę możemy szczegółowo analizować, inaczej ludzie po różnych dzielnicach jeżdżą, 
z różnym obłożeniem, więc oczywiście to jest szacunek.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Szanowni państwo czy są jeszcze jakieś pytania? W związku z tym, że przedstawiliśmy 
nasze wątpliwości, które zostały rozwiane bądź też nie, ja mam taką główną 
wątpliwość, bo brakuje nam jednak tych opinii chociażby związków zawodowych, 
które chciałbym znać. Brakuje mi nawet szacunkowych informacji na jakiej 
podstawie były wyliczane kwoty, które obciążą budżet miasta w związku z realizacją 
uchwały. W związku z tym, do czasu uzupełnienia tych dokumentów, tych wyliczeń 
wnioskuję o to, żeby na tej Komisji nie opiniować tego projektu, poczekać na 
uzupełnienie i jak będziemy mieli pełną wiedzę to myślę, że to projektu możemy jak 
najbardziej wrócić. Jeżeli się to przesunie o miesiąc to myślę, że też nic wielkiego 
się nie stanie. Byśmy zrobili to w czerwcu, też takim miesiącu znaczącym dla tych 
obchodów 30-lecia częściowo wolnych wyborów i tego Roku Wolności i Solidarności. 
Mój wniosek formalny jest taki, żeby tego projektu na posiedzeniu Komisji Strategii 
i Budżetu w dniu dzisiejszym nie opiniować.    
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Rozumiem, natomiast jeżeli kłopotem jest faktycznie … zacznę inaczej. Komisja nie 
ma możliwości dzisiaj nie zaopiniowania tego projektu, chyba, że przełożymy ten 
aspekt opiniowania tego projektu np. na czwartek, z tego względu, że projekt został 
złożony w tryb przepisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie 
z treścią których każdy z klubów ma możliwość złożenia jednego projektu uchwały 
jeżeli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym przypadku tygodniowym, my 
to zrobiliśmy z ponad miesięcznym, właśnie, aby zadość terminom możliwości 
zaciągnięcia opinii związków zawodowych, to taki projekt uchwały musi się znaleźć 
na sesji Rady Miasta Gdańska najbliższej.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Tak, ale Komisja nie przesądza czy ten wniosek się znajdzie, czy nie. Po prostu 
Komisja nie zaopiniuje tego projektu.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
To będzie projekt niezaopiniowany. Szczerze mówiąc nie wiem co się dzieje w takiej 
sytuacji.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Przewodnicząca Rady odczytuje, że dana Komisja nie wydała opinii do projektu. Mi 
tych danych brakuje. Ja nie chcę tego projektu odrzucać. Nie czuję się, żeby go 
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odrzucić. Jestem skłonny go poprzeć, natomiast brakuje mi danych, które rozwiałyby 
moje wątpliwości i dlatego …  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Szanowni państwo ewentualnie jest taka możliwość, aby to do decyzji naszej 
większości zależy czy zebrać się np. w czwartek jeszcze z rana.   
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Ale nie wiemy czy przyjdą wszystkie dokumenty, o które mi chodzi np. związków 
zawodowych.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Albo na sesji o tym porozmawiamy.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Na pewno na sesji będzie dyskusja.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Jak państwo uważacie. Dyskusja i tak się odbędzie.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To na pewno, natomiast ja wnioskuję do momentu uzupełnienia tych dokumentów, 
żeby Komisja nie opiniowała tego projektu i bardzo proszę przegłosujemy ten 
wniosek formalny.   
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Szanowni państwo, w dopełnieniu, bo będę głosował przeciwko temu wnioskowi, z 
tych powodów, które już wcześniej wskazałem jeżeli chodzi o te opinie związków 
zawodowych czy też Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej to 
w świetle przepisów prawa nie są one niezbędne, żeby taką opinię wydać.     
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Nie są niezbędne, natomiast dla mnie są ważne. Jeżeli mamy tworzyć wspólną taryfę 
i dążyć do tego, żeby ta komunikacja miejska była co najmniej dla tego Trójmiasta 
zbieżna, dla mnie to jest istotne, żebyśmy nie dali zniżki, a okaże się, że bilet 
wejdzie i będziemy musieli się za chwilę z tego wycofywać, bo to też by było nie fair 
w stosunku do tych osób, które chcemy w ten sposób nagrodzić, ale wiemy, że to 
jest całe ciało kolegialne, które musi podjąć decyzję.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Związek nie ma też takiego prawa, żebyśmy my jako Rada się z czegoś wycofali.  
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Nie, ale jeżeli będą trwały negocjacje dążące do tego, żeby taryfa była wspólna i 
większość Związku, do którego należymy stwierdzi, że część ulg czy też bezpłatnych 
przejazdów w zdaniu innych gmin jakby nie powinny się znaleźć, a mamy mieć 
wspólną taryfę to być może w niektórych aspektach konieczne będzie …  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Panie przewodniczący zanim przejdziemy do głosowania to może być jakaś 
okoliczność istotna, panie dyrektorze gdy w zeszłym roku była głosowana ta uchwała 
w sprawie przyjęcia darmowych biletów dla młodzieży w Gdańsku czy wtedy została 
zasięgnięta ta opinia tego Związku i jaka ona była?  
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Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Opinia była pozytywna dlatego, że właściwie w tych wszystkich większych 
samorządach, które wchodzą w skład MZKZG taka ulga została wprowadzona, w 
Gdyni, w Wejherowie.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ale nie wszędzie.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Może inaczej. W tych samorządach, które mają organizatora, bo nie każdy samorząd, 
który jest MZKZG ma swojego organizatora. Natomiast z jakiego punktu widzenia jest 
ta konsultacja ważna? Dlatego, że również z poziomu MZKZG wprowadzenie takiej 
ulgi będzie miało skutek finansowy, ponieważ wszystkie samorządy, również Gdańsk, 
płacą tzw. składki do MZKZG na bilet metropolitalny. Jeżeli się okaże teraz, że jest 
wprowadzona ulga to oznacza, że spadnie sprzedaż biletów metropolitalnych, a więc 
będzie to miało skutek finansowy dla wszystkich gmin. Taki jest mechanizm, stąd te 
konsultacje wszystkich uchwał taryfowych na forum MZKZG.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
A jakiej jest to rzędu, w jakiej wysokości są to składki?  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Nasza składka wynosi ok 3 mln zł. Natomiast z tytułu sprzedaży biletów 
metropolitalnych mamy wpływy na poziomie ok. 6 mln zł.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Czyli jak się okaże, że będzie powiedzmy 5 tys. mniej biletów sprzedawanych to jaki 
to będzie miało wpływ?  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
To właśnie ta analiza ma wykazać jakie będą skutki finansowe nie tylko stricte dla 
naszych biletów miejskich, ale właśnie również też dla biletów metropolitalnych, 
ponieważ to będzie miało skutek finansowy dla całego Związku i systemu 
transportowego.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ale mówimy panie dyrektorze, z pańskiego punktu widzenia, mówimy o dziesiątkach 
tysięcy?  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Nie jestem w stanie panu powiedzieć, dlatego, że do modelu trzeba podstawić liczne 
parametry, a żeby te parametry podstawić to muszę mieć więcej informacji 
chociażby na temat liczebności tych osób. Na tą chwilę nie jestem w stanie panu 
rzetelnych informacji… 
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Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Pani Skarbnik tak jak mówiłem postaramy się takie szacunki zrobić.   
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Wtedy nasza składka, rozumiem, będzie większa i to też musimy wziąć to pod uwagę.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Ostatnia rzecz. W tych 9 mln zł, które są zabezpieczane, czy tam już jest 
uwzględniona ta składka?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Nie. To jest nasz uszczerbek dochodów. Niższy dochód mamy. 
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Z jakiego tytułu powiększyła się składka na rzecz tego Związku z tego tytułu?   
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Tych danych akurat nie mam przy sobie. Nie jestem w stanie panu powiedzieć.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
To jakbym mógł, bo rozumiem, że te dane mamy i jesteśmy w stanie się z nimi 
zapoznać to też dla mnie będzie pomocne i bardzo prosiłbym o przesłanie.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Jedna uwaga. Ta ulga dla dzieci weszła dopiero w lipcu w ubiegłym roku, a więc 
mamy efekt dopiero półroczny. Nie mamy jeszcze pełnego roku budżetowego.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Czyli tutaj też de facto nie wiadomo było, a jednak się zdecydowano na to 
rozwiązanie.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Ale które?  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Na dzieci.  
 
Pan Sebastian Zomkowski – p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w 
Gdańsku 
Były wcześniej analizy dlatego, że ta ulga dotyczy osób, które posiadają Gdańską 
Kartę Mieszkańca, więc ten zbiór był mniejszy, znacznie mniejszy niż tutaj.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Faktycznie szanowni państwo być może bezpieczniejsze byłoby, gdyby wprowadzić 
tutaj ograniczenie do tych mieszkańców Gdańska. Może łatwiej byłoby to policzyć. 
Byłoby to bezpieczniejsze, jakkolwiek Gdańsk jest szczodry. Gdańsk lubi się dzielić i 
Gdańsk jest miastem, które stara się wykazywać pewien trend. Więc jakkolwiek takie 
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ograniczenie weźmiemy pod uwagę, może też zapowiem, złożymy taką 
autopoprawkę, ale jeżeli tak to z bólem serca.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Panie przewodniczący dziękuję bardzo. Kończę dyskusję. Dziękuję za przedstawienie 
informacji. Jak będziemy mieli wszystkie dane, które pozwolą nam prześledzić 
ewentualne koszty związane z wprowadzeniem tej uchwały, tych bezpłatnych 
przejazdów dla tych wskazanych grup, natomiast mi tych danych brakuje, w związku 
z tym, jak już wspomniałem, wnoszę o nie opiniowanie na posiedzeniu dzisiejszej 
Komisji tego druku.  
 
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Te dane postaracie się państwo mi przekazać na maila?  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Tak.  
 

Komisja po przeprowadzonej dyskusji, zwróciła m. in. uwagę na brak 
wystarczających danych pozwalających oszacować ilość osób, które po wprowadzeniu 
proponowanych w projekcie uchwały zmian, miałyby bezpłatnie korzystać z transportu 
publicznego w Gdańsku.  

 
Ponadto brak jest opinii reprezentatywnych organizacji związkowych, co jest 

traktowane jako wada prawna uchwały.  
 
Komisja zwróciła również uwagę, że proponowane zmiany w zasadach 

taryfowych rodzą skutki finansowe nie tylko dla budżetu Miasta Gdańska, ale również 
dla innych samorządów zrzeszonych, tak jak i Gdańsk, w Metropolitalnym Związku 
Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej i zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi na 
obszarze funkcjonowania MZKZG, każdy projekt uchwały rady gminy mogący mieć 
wpływ na budżetowanie jest konsultowany na forum MZKZG, a najbliższe walne 
zgromadzenie Związku odbędzie się 12 czerwca. 

 
Komisja zauważyła również, że nie są znane skutki jakie mogłyby wywołać 

proponowane w zmianie uchwały bezpłatne przejazdy dla planowanego do 
wprowadzenia wspólnego biletu metropolitalnego.    

 
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG poddał 

pod głosowanie, aby nie opiniować przedmiotowego projektu uchwały druk nr 181 wraz 
z Autopoprawką. 

 
Głosowanie: 5 głosów za 
                    2 głosy przeciw 
                    0 głosów wstrzymujących się 
 

 

PUNKT – 4 
 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska 
za I kwartał 2019 roku.   
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Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Szanowni państwo, dochody i wydatki za I kwartał bieżącego roku kształtują się 
następująco. Dochody kształtują się na poziomie 26,45%, a więc jest to 
powiedziałabym wzorowe wykonanie dochodów, bo jak pomnożymy razy 4 to mamy 
ciut powyżej 100%, więc statystycznie wychodzi dobrze. 
Największą pozycję w wydatkach i opłatach lokalnych jest podatek od środków 
transportowych i to stanowi 53%, ale jest to wykonanie ze względu na termin 
płatności. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach 15 lutego 
i 15 września, stąd wykonanie na poziomie 53%.  
Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości to również jest on wyższy 28%, opłata 
skarbowa 30%, miejscowa 16%, ale ona wpływa głównie w miesiącach letnich, więc 
tutaj nie ma zagrożenia, że opłata miejscowa nie zostanie wykonana, a to jest taki 
trend już od lat.  
Jeśli chodzi o udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a w 
naszym mieście jest to udział w tym podatku, podatek CIT kształtuje się na poziomie 
38,52%. Jest to uwarunkowane również zamknięciem roku 2018 i wpłat podatku CIT 
w I kwartale, czyli do końca marca bieżącego roku, stąd dobre wykonanie. 
Zobaczymy jak dalej będzie się on kształtował. Natomiast jeśli chodzi o PIT 
kształtuje się on na poziomie 20% i tutaj może nie jesteśmy zaniepokojeni, ale 
drżymy dlatego, że liczyliśmy na troszeczkę więcej, ale wiem z informacji z Urzędów 
Skarbowych, że duże zwroty z tytułu ulg na dzieci były płacone bardzo szybciutko, 
więc przy elektronicznym rozliczaniu się PIT-u za ubiegły rok zwroty były praktycznie 
w ciągu 7 dni, także stąd tak to sobie interpretujemy, że stąd to niewykonanie 
podatku PIT. Natomiast w kwietniu bazując, bo już mamy informacje za kwiecień, 
patrzymy jak wyglądało to w ubiegłych latach, więc jest wzrost, także myślimy, że 
ten podatek PIT będzie zgodny z planem, że nie będzie niższy.  
Jeśli chodzi o wydatki to wydatki kształtują się na poziomie 20%, bieżące wydatki to 
jest 23%, natomiast wydatki inwestycyjne na poziomie 8,82%. Jest to pierwszy 
kwartał, więc te inwestycyjne jeszcze nie idą tak jakbyśmy chcieli, ale mam 
nadzieję, że przyszłe miesiące będą lepsze. Także z grubsza tak to wygląda.   
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani Skarbnik? Nie widzę. Dziękuję pani Skarbnik 
za przedstawienie sprawozdania.   
 

PUNKT – 5 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 199. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.173.2019). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo, w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gdańska dokonujemy następujących zmian: w przedsięwzięciu Gdańsk Miastem 
Zawodowców zwiększamy wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 179 835 zł i 
odpowiednio na lata 2020, 2021, 2022. Jest to również przesunięcie realizacji 
zadania, które były planowane do 31 sierpnia 2020 roku i planujemy wydłużyć okres 
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realizacji do 2022 roku. Jest to spowodowane realizacją zakładanych rezultatów i 
też możliwością zwiększenia udziału dzieci, uczniów, które mogłyby skorzystać z 
tego przedsięwzięcia.  
Dodajemy nowe przedsięwzięcie Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy. Jest to 
program finansowany ze środków Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa. 
Obejmuje program Miasto Gdańsk i gminy Stegny. Celowo jest tutaj gmina Stegna 
doproszona do tego projektu ze względu na porównanie trybu aktywności 
mieszkańców dużego miasta i gminy wiejskiej co do wskaźników, trybu życia i jest 
to program do 2023 roku.  
Również nowym przedsięwzięciem jest Nowa Letnica. Jest tutaj przedsięwzięcie, 
które polega na wykupie gruntów pod drogi, natomiast cały układ drogowy będzie w 
obrębie ul. Nowej Muzycznej, Suchej, Starowiejskiej i Letnickiej wykonywany przez 
spółkę Robyg.  
Nowe przedsięwzięcie Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na 
Muzeum Bursztynu. Tutaj planujemy 20 mln zł z przeznaczeniem 5 mln zł w roku 
2020 i 15 mln zł w roku 2021.  
Dokonujemy również przesunięć. Program Wsparcia Prokreacji dla Mieszkańców 
Gdańska. Zwiększamy o kwotę 1 240 000 zł w podziale na 2019 r. 620 000 zł i na 2020 
r. również 620 000 zł.  
W przedsięwzięciu Budynek Kunsztu Wodnego wykończenie i wyposażenie. Tutaj 
zmniejszamy limit środków przeznaczonych na rok bieżący o kwotę 3 560 000 zł. Nie 
mamy jeszcze formalnie przyjętego tego obiektu ze spółki Forum Gdańsk. Będzie to 
w przyszłym roku, więc te środki zabezpieczamy w przyszłym roku. Natomiast w tym 
roku zmniejszamy limit wydatków.  
W przedsięwzięciu kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zwiększamy 
kwotę 10 000 zł. Dotyczy to przebudowy budynku Domu Wałmistrza.  
W Programie budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska Jaśniejszy Gdańsk 
zwiększamy limit tegoroczny o kwotę 3 500 000 zł.  
Jeśli chodzi o przebudowę Domu Pomocy Społecznej przy Polankach I etap i II etap, 
tutaj dokonujemy przesunięcia z II etapu na I etap. Kwota 140 000 zł.  
Aktualizujemy szereg wymienionych przedsięwzięć do wykonania ubiegłorocznego. 
Robimy to teraz, ponieważ jesteśmy po sprawozdaniu z wykonania 2018 r. i po 
sporządzeniu sprawozdania opisowego, a to jest po prostu korekta do faktycznej 
wartości przedsięwzięcia za ubiegłe lata. To wszystko, dziękuję.    
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
199. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 199. (Opinia nr 9-7/43-30/2019).  
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PUNKT – 6 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska 
z 30 maja 2019 r. – sprawa BRMG.0006.174.2019). 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Szanowni państwo w planie dochodów budżetu Miasta na rok bieżący 
zwiększamy kwotę podatku od nieruchomości w kwocie 9 000 000 zł. Po gruntownej, 
wnikliwej analizie odnośnie planu tegorocznego z tytułu podatku od nieruchomości o 
taką kwotę możemy zwiększyć. Wynika ona z dodatkowej powierzchni oddanych w 
ostatnim kwartale ubiegłego roku. Dodatkowa powierzchnia to jest 194 837 m² z 
tytułu prowadzenia działalności, co przekłada się na już konkretny wymiar podatku 
4 650 000 zł i taką kwotę możemy śmiało wprowadzić po stronie planu dochodów z 
tytułu podatku od nieruchomości. Nie mogę państwu powiedzieć jakich podmiotów 
to dotyczy ze względu na tajemnicę skarbową. Natomiast również obserwujemy 
zwiększenie wymiarów podatku od wartości budowli, także to jest też korzystny 
trend. Jak również zwiększyła się o 500 000 m² powierzchnia lokali mieszkalnych. To 
sprawia, jak wszystko bierzemy razem, że o te 9 000 000 zł możemy na ten moment 
podnieść plan. I myślimy z taką dużą nadzieją, że ten plan zostanie zrealizowany w 
tym roku. Już mówię na co planujemy te pieniądze przeznaczyć.  
Również po stronie dochodów zwiększamy opłaty zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, o czym już mówiła pani dyrektor z WRS-u.  
Zwiększamy dodatkowe dochody realizowane przez Hevelianum 132 650 zł. To są i 
ubezpieczenia, i kary, i dodatkowe najmy wystaw podróżniczych, więc to najem 
komercyjny.  
Również zwiększamy dochody o 31 328 zł realizowane z programów Erasmus przez 
placówki oświatowe. 
Zwiększamy plan wydatków. W Hevelianum te 132 000 zł, które jest dodatkowym 
dochodem od razu zwiększamy na wydatki z tytułu wystaw, najpilniejszych 
remontów, również usług w zakresie sprzątania i ubezpieczenia.  
Przenosi się również kwotę w Hevelianum 73 703 zł, czyli ona jest zaplanowana w 
planie, tylko przenoszenie jest z działu do działu. Jest to podyktowane z 
proporcjonalnym podziałem zadań tak jak w Hevelianum i na obiekty, i na projekty 
wystawiennicze, czyli komercyjne.  
W Zarządzie Transportu Miejskiego zwiększamy plan wydatków o kwotę 2 406 197 zł 
i jest to przeznaczone na podwyżki dla kierowców i motorniczych. Dla kierowców 
autobusów i motorniczych to jest kwota średnio 240 zł, a jeśli chodzi o zaplecze 
techniczne kwota 460 zł na etat.  
W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni przenosimy, a więc w ramach budżetu, w 
ramach działu z 900 do dróg na drzewostan uliczny, pielęgnację niskiej zieleni i 
uzupełnienie brakujących środków na zakup flag.  
Zwiększamy również kwotę w Gdańskim ZOO o kwotę 196 780 zł również na 
podwyżki. Jest to dla 100 etatów, ale to są osoby, które są bezpośrednio 
odpowiedzialne za zwierzęta i kwota jest to 274 zł na etat. Średnio te osoby dzisiaj 
z nadgodzinami mają 3340 zł, natomiast po podwyżce miałyby 3614 zł. Natomiast 
jeśli chodzi o schronisko, które również jest w planie wydatków ZOO jest to 17 
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etatów. Tutaj podwyżka jest podobnie 262 zł, z tym, że po podwyżce z nadgodzinami 
osoby pracujące przy zwierzętach w schronisku to byłaby kwota 3317 zł.  
W Wydziale Kadr i Organizacji zwiększamy plan wydatków o kwotę 722 000 zł. 
Główna pozycja 640 000 zł dotyczy ul. 3 – go Maja. Kwotę tą przeznacza się na papę 
na remont dachu, bo jest sytuacja bardzo niebezpieczna i Wydział Kadr i Organizacji 
złożył taki wniosek.  
W Wydziale Programów Rozwojowych zwiększamy plan wydatków o kwotę 3 570 000 
zł i z tego 3 500 000 zł na Program budowy nowego oświetlenia Jaśniejszy Gdańsk. 
Zmniejszamy właśnie o budynek Kunsztu Wodnego, które było przeznaczone 
pierwotnie na wykończenie i na wyposażenie.  
W Wydziale Rozwoju Społecznego tworzy się nową placówkę dla 14 dzieci, placówkę 
opiekuńczo – wychowawczą. Koszt tej placówki jest na poziomie 343 904 zł. 
Utworzenie Centrum Wsparcia Dziecka w kwocie 217 474 zł. Jak również 
prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 179 096 zł.  
Jeśli chodzi o programy wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska jest to kwota 
620 000 zł. Program profilaktyki, a więc zakażeń wirusem brodawczaka 600 000 zł. 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym kwota 
1 391 900 zł. Wspomniany program, Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy. Jest to 
kwota 340 123 zł. Dziękuję. To wszystko.      
 
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a 
następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 
200. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 200. (Opinia nr 9-7/44-31/2019).  

 
PUNKT – 6A 

 
Opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na pozyskanie i 
utrzymanie miejsc w żłobkach w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów obsługi „gdańskiego bonu żłobkowego”. 
(Sprawa WBMIP-I.3021.46.2019.TS) 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy, przedstawiła wniosek. 
Powiedziała: Szanowni państwo, kwota rezerwy celowej zapisana w projekcie 
uchwały budżetowej na rok bieżący jest to rezerwa na pozyskiwanie i utrzymanie 
miejsc w żłobkach. Program wypłaty bonów żłobkowych ma ruszyć od 1 września 
tego roku, natomiast 250 000 zł jest to na zatrudnienie 4 osób, kwota 160 000 zł z 
pochodnymi, zakup sprzętu, wyposażenia, przesyłki listowe, czyli związane jest to z 
utrzymaniem tego zadania. Osoby mają być wcześniej zatrudnione, przeszkolone, 
także bardzo proszę o wyrażenie zgody, żeby te pieniądze z rezerwy celowej 
uruchomić i włożyć je do budżetu Gdańskiego Centrum Świadczeń.  
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Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie wniosku, a następnie 
otworzył dyskusję. 
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
To jest na pokrycie kosztów obsługi czyli różnych procesów administracyjnych.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Na uruchomienie zadania. 250 000 zł to będzie obsługa administracyjna tego zadania. 
Również na wydawanie decyzji itd.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Czyli też na etaty.  
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
4 etaty. Wydział Rozwoju Społecznego szacuje, że to będzie ok 2000 decyzji 
wystawionych, a więc obrabianie wniosków, całe te procedury.  
 

Radny Kacper Płażyński – członek Komisji 
Co roku to będzie mniej więcej 250 000 zł? 
 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Czy to będzie 250 000 zł to się okaże, bo być może, że nie będzie aż tyle. Największe 
zawsze koszty są z uruchomieniem każdego zadania. Tak mieliśmy przy 500+ i innych 
świadczeniach, że ten koszt na wejście jest największy. Później jest on już mniejszy. 
Też jak dostajemy dotacje z budżetu centralnego zawsze na uruchomienie i obsługę 
jest ona wyższa od razu niż później jak jest bieżące wykonanie. Ono nie jest 
wygórowane. Myśmy się przyglądali temu, także jest to policzone dobrze.  
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie zmianę 
przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na pozyskanie i utrzymanie miejsc w 
żłobkach w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi 
„gdańskiego bonu żłobkowego”.  
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a 
następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, 
pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na 
pozyskanie i utrzymanie miejsc w żłobkach w wysokości 250 000 zł z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi „gdańskiego bonu żłobkowego”. 
(Opinia nr 9-7/45-32/2019).  

 
 

PUNKT – 7 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Do pana przewodniczącego Płażyńskiego przyszła odpowiedź, o którą pan 
wnioskował, od Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie finansowania tych 
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wszystkich zadań związanych z ochroną zabytków i kulturą. Odpowiedź otrzyma pan 
mailem. 
Jeśli chodzi o korespondencję to wszystko. Czy są jakieś pytania, wolne wnioski?  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
Mój wniosek do pana przewodniczącego o ścisłą współpracę z panią przewodniczącą 
Golędzinowską odnośnie ustalenia godziny naszych Komisji. Przechodzę z jednej na 
drugą. Musiałam wyjść przed czasem i ominęła mnie ciekawa dyskusja. Wiem, że 
dzisiaj było przesuwanie.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
To było jednorazowe przesunięcie, ponieważ jest Dzień Samorządowca. W 
harmonogramie mamy na 16-tą i tego też będziemy się trzymać.  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
Tam też jest przesunięte, więc dlatego składam ten wniosek, że on jednak będzie 
obowiązywał również później, bo tam w normalnym trybie mamy również o 
późniejszej godzinie tamtą.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
O której zaczynacie?  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
O 15-tej.  
 
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji 
Pomyślimy, usiądziemy i być może uda się coś wspólnie uradzić.  
 
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji 
Dziękuję.  
 
W związku brakiem dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący 
Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji. 
 

Koniec -  godz.16:40 
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